
BERITA RESMI MEREK SERI-A

DIUMUMKAN TANGGAL 11 MARET 2022 - 11 MEI 2022

No. 16/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 DID2021081691 23/11/2021 3  YZKMSKIN

2 DID2021082346 25/11/2021 1  ODAKI

3 JID2022016656 04/03/2022 38  Karakter huruf Korea GRADIANT

4 DID2022016657 04/03/2022 3  SKIN GLAMOURS CLINIC

5 DID2022016658 04/03/2022 30  Sempoyongan + Lukisan/Logo

6 DID2022016659 04/03/2022 30  Ikan Bilis & Lukisan

7 JID2022016660 04/03/2022 35  Al - Kahfi

8 JID2022016661 04/03/2022 37  CAP + Logo

9 JID2022016662 04/03/2022 35  Svella + Lukisan

10 JID2022016663 04/03/2022 42  Karakter huruf Korea GRADIANT

11 DID2022016664 04/03/2022 29  INDOMILK GOOD MILK HAPPY TUMMY

12 DID2022016665 04/03/2022 29  Kaliserayoe

13 JID2022016666 04/03/2022 38  BESTKISS

14 DID2022016666 04/03/2022 29  LULUR DALAM

15 DID2022016667 04/03/2022 3  RT White

16 JID2022016668 04/03/2022 41  Svella + Lukisan

17 DID2022016669 04/03/2022 32  Lemon Squad

18 DID2022016670 04/03/2022 29  MAJESTA & Logo

19 JID2022016671 04/03/2022 35  Sempoyongan + Lukisan/Logo

20 DID2022016671 04/03/2022 30  MAJESTA & Logo

21 JID2022016672 04/03/2022 41  BESTKISS

22 DID2022016672 04/03/2022 3  AWFA
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23 DID2022016673 04/03/2022 6  UNO

24 DID2022016674 04/03/2022 32  Titiem Lab

25 DID2022016675 04/03/2022 31  MAJESTA & Logo

26 JID2022016676 04/03/2022 41  SARAGA

27 DID2022016677 04/03/2022 3  REFIZZ SKINCARE

28 DID2022016678 04/03/2022 5  AROEM APOTHICAIRE

29 DID2022016679 04/03/2022 19  ASANGSURYAMAJU

30 JID2022016680 04/03/2022 35  Bobo Creative Week

31 DID2022016681 04/03/2022 25  dinawei

32 JID2022016682 04/03/2022 38  BOBO

33 DID2022016683 04/03/2022 16  PRIVET (dibaca: privyet) dalam bahasa Russia
"привет"

34 JID2022016684 04/03/2022 38  Bobo.id

35 JID2022016685 04/03/2022 43  Sempoyongan + Lukisan/Logo

36 DID2022016686 04/03/2022 4  AROEM APOTHICAIRE

37 DID2022016687 04/03/2022 21  BIAS

38 DID2022016688 04/03/2022 3  UR By Xianghui + Logo

39 JID2022016689 04/03/2022 35  GRID NETWORK

40 JID2022016690 04/03/2022 38  GRID NETWORK

41 JID2022016691 04/03/2022 35  ROLAS PEKAYON

42 DID2022016692 04/03/2022 3  UR By Xianghui + Logo

43 DID2022016693 04/03/2022 3  AROEM APOTHICAIRE

44 JID2022016694 04/03/2022 35  GameLoop

45 JID2022016695 04/03/2022 45  Logo CHI
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46 JID2022016696 04/03/2022 36  SRI Serikat Relawan Indonesia + Logo

47 DID2022016697 04/03/2022 3  G GRANDE COSMETICS logo

48 JID2022016698 04/03/2022 36  BY THE SEA shopping district

49 DID2022016699 04/03/2022 3  GORJESKIN

50 JID2022016700 04/03/2022 37  BY THE SEA shopping district

51 DID2022016701 04/03/2022 5  BLACKMORES BIO C

52 DID2022016703 04/03/2022 29  Sempoyongan + Lukisan/Logo

53 JID2022016704 04/03/2022 43  SOWON KOREAN GRILL

54 DID2022016705 04/03/2022 29  MILITA

55 JID2022016706 04/03/2022 39  Pikpak

56 JID2022016707 04/03/2022 35  REJO MAKMUR + Logo

57 JID2022016708 04/03/2022 42  Pikpak

58 JID2022016709 04/03/2022 35  siliwangi store.id

59 JID2022016710 04/03/2022 35  LOGO KM

60 JID2022016711 04/03/2022 35  D'FRESH

61 DID2022016712 04/03/2022 19  PAVINDO

62 JID2022016713 04/03/2022 36  GameLoop

63 D102022016714 04/03/2022 25  ALMIRANDRIA + LOGO

64 DID2022016715 04/03/2022 5  MONTALINU

65 DID2022016716 04/03/2022 5  VEMINE TEA

66 DID2022016717 04/03/2022 3  Albusten Glowing dan logo

67 DID2022016718 04/03/2022 25  CHIWARI + LUKISAN

68 DID2022016719 04/03/2022 10  MotaroMed
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69 DID2022016720 04/03/2022 9, 42  CATHAY & Device

70 JID2022016721 04/03/2022 38  GameLoop

71 JID2022016722 04/03/2022 38  IDEA

72 JID2022016723 04/03/2022 38  INTISARI

73 JID2022016724 04/03/2022 35  CCSS+LUKISAN

74 JID2022016725 04/03/2022 38  Mombi

75 DID2022016726 04/03/2022 1  ASHDENS

76 DID2022016727 04/03/2022 31  VALLEY STAR

77 DID2022016728 04/03/2022 35, 9, 42, 45  TOPNOD

78 DID2022016730 04/03/2022 18  WEIYI

79 DID2022016731 04/03/2022 18  GUIREEN

80 DID2022016733 04/03/2022 10  GO CARE

81 DID2022016734 04/03/2022 11  JUDE

82 DID2022016735 04/03/2022 25  ONE FASHION MALL

83 DID2022016736 05/03/2022 29  CEPAT SAJI BANDAR DJAKARTA

84 DID2022016737 05/03/2022 25  GRADIAL

85 DID2022016738 05/03/2022 25  LOGO

86 DID2022016739 05/03/2022 5  KAY-MEX SPRAY+LUKISAN

87 DID2022016740 05/03/2022 9  MBB + LUKISAN

88 JID2022016741 05/03/2022 43  SEGO SAMBAL KLATHAK

89 DID2022016742 05/03/2022 3  R QUEEN

90 DID2022016743 05/03/2022 3  Mills Beauty

91 DID2022016744 05/03/2022 30  MACITO
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92 JID2022016745 05/03/2022 35  HERBAL HEALTHY SOLUTION

93 DID2022016746 05/03/2022 30  YAKIAGE GYOZAKU

94 DID2022016747 05/03/2022 5  JENANG HIJAU

95 DID2022016748 05/03/2022 29  JENANG HIJAU

96 DID2022016749 05/03/2022 32  SEJUK

97 DID2022016750 05/03/2022 17  KLAZ

98 DID2022016751 05/03/2022 18, 35, 21, 24, 41, 25  FITZONE

99 DID2022016752 05/03/2022 17  KM 88

100 DID2022016753 05/03/2022 3  ANNEROLYN DAN LOGO

101 DID2022016754 05/03/2022 3  Lifera

102 DID2022016755 05/03/2022 5  MCI

103 JID2022016756 05/03/2022 35  ANNEROLYN DAN LOGO

104 DID2022016757 05/03/2022 32  ESES DAN LOGO

105 JID2022016758 05/03/2022 44  Musa Care Indonesia

106 DID2022016759 05/03/2022 3  MISONELLS

107 JID2022016760 05/03/2022 35  PASTRYFITY DAN LOGO

108 DID2022016761 05/03/2022 30  BIGTALL

109 JID2022016762 05/03/2022 35  BAKMI CIA-CIA + TULISAN KANJI + LOGO

110 DID2022016763 05/03/2022 34  VAPORITE

111 DID2022016764 05/03/2022 34  ARES LIT3

112 JID2022016765 05/03/2022 43  BAKMI CIA-CIA + TULISAN KANJI + LOGO

113 DID2022016766 05/03/2022 3  Chiqu

114 DID2022016767 05/03/2022 3  Hairline
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115 DID2022016768 05/03/2022 20  YAMALUX DAN LOGO

116 JID2022016769 05/03/2022 36  AOP Asia One Property + Lukisan/Logo

117 DID2022016770 05/03/2022 20  WIND LAND DAN LOGO

118 DID2022016771 05/03/2022 3  Valikha Beauty

119 DID2022016772 05/03/2022 18  DENISE AUTHENTIC LEATHER DAN LOGO

120 DID2022016773 05/03/2022 25  INAYALESY

121 DID2022016774 05/03/2022 3  Tare Skin

122 DID2022016776 05/03/2022 9  MATCHA ROOM

123 JID2022016777 05/03/2022 35  MAUI LIVING DAN LOGO

124 JID2022016778 05/03/2022 43  MUARAJAYA DAN LOGO

125 JID2022016779 05/03/2022 38  Digital Eventpreneur

126 JID2022016780 05/03/2022 43  Enchanté DAN LOGO

127 JID2022016781 05/03/2022 43  SUMMER HOLIDAYS FARM & RESORT

128 DID2022016782 05/03/2022 5  Gluthyx

129 DID2022016783 05/03/2022 30  Gluthyx

130 DID2022016784 05/03/2022 32  Gluthyx

131 DID2022016785 05/03/2022 30  IM Inimadu!

132 JID2022016786 05/03/2022 44  marshmallow skin

133 JID2022016787 05/03/2022 44  hanayura

134 DID2022016788 05/03/2022 3  Beautiky + Lukisan

135 JID2022016789 05/03/2022 44  3D corrector

136 DID2022016790 05/03/2022 3  CBSKIN + Logo

137 DID2022016792 05/03/2022 3  hnyr hanayura
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138 DID2022016793 05/03/2022 3  Lo Fier

139 JID2022016794 05/03/2022 41  LOMBOK DOKUMENTASI

140 DID2022016795 05/03/2022 25  WISDOMINA + Logo

141 JID2022016796 05/03/2022 35  hnyr hanayura

142 DID2022016797 05/03/2022 5  MR M ROSE

143 DID2022016798 05/03/2022 3  UNNY

144 JID2022016799 05/03/2022 43  SOP AYAM PAK MIM AGUNG KLATEN

145 DID2022016800 05/03/2022 5  hnyr hanayura

146 JID2022016801 05/03/2022 35  UNNY

147 JID2022016802 05/03/2022 35  Adapto.ID

148 DID2022016803 05/03/2022 5  GAMAT EMAS MAHKOTA

149 JID2022016804 05/03/2022 43  GUBUK SENJA

150 DID2022016805 05/03/2022 32, 43, 30  Ahjoosie

151 DID2022016806 06/03/2022 4  FDX 1

152 DID2022016807 06/03/2022 4  FDX 2

153 DID2022016808 06/03/2022 5  Bebtelovimab

154 DID2022016809 06/03/2022 25  Prive Scarf

155 DID2022016810 06/03/2022 29  Sizzled Street Snack Pack

156 DID2022016811 06/03/2022 5  GLXY

157 DID2022016812 06/03/2022 24  ASWADINA

158 DID2022016814 06/03/2022 6  KMTI

159 JID2022016815 06/03/2022 43  CITY GRILL

160 DID2022016816 06/03/2022 29  PANINERIA BENE
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161 DID2022016817 06/03/2022 3  rehati

162 JID2022016818 06/03/2022 35  PANINERIA BENE

163 JID2022016819 06/03/2022 44  KLINIK BUNDA ISMU + LOGO

164 JID2022016820 06/03/2022 43  PANINERIA BENE

165 DID2022016821 06/03/2022 29  BENE PANINERIA

166 JID2022016822 06/03/2022 39  PAKETSAJA

167 JID2022016823 06/03/2022 35  BENE PANINERIA

168 JID2022016824 06/03/2022 43  BENE PANINERIA

169 JID2022016825 06/03/2022 42  BITS

170 DID2022016826 06/03/2022 30  IZUKA GYOZA & LOGO

171 JID2022016827 06/03/2022 35  IZUKA GYOZA & LOGO

172 JID2022016828 06/03/2022 43  IZUKA GYOZA & LOGO

173 DID2022016829 06/03/2022 30  IMPERIAL CHILI OIL

174 DID2022016830 06/03/2022 30  IMPERIAL XO SAUCE

175 JID2022016831 06/03/2022 35  SERBA DECOR

176 DID2022016832 06/03/2022 25   LOGO MEPS

177 JID2022016834 06/03/2022 35  Patia

178 D042022016835 06/03/2022 30  THEARAS

179 DID2022016836 06/03/2022 20  JESSELYN PREMIUM

180 DID2022016837 06/03/2022 20  JESSELYN MILLENIUM

181 DID2022016875 07/03/2022 34  7 WANDS

182 DID2022016876 07/03/2022 34  7th Trump

183 DID2022016877 07/03/2022 34  KILIMANJARO SUMMIT
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184 JID2022016878 07/03/2022 35  Toko Handuk

185 DID2022016879 07/03/2022 24  Plush

186 JID2022016880 07/03/2022 43  Cafe de Alco

187 DID2022016881 07/03/2022 3  MAISY SKIN + LOGO

188 DID2022016882 07/03/2022 6  DECKITA DAN LOGO

189 JID2022016969 07/03/2022 35  CORET DORET & SIMBOL

190 DID2022016970 07/03/2022 3  KASA BEAUTE

191 DID2022016971 07/03/2022 25  WEAROOSY

192 DID2022016972 07/03/2022 29  VIN'S 96

193 DID2022016973 07/03/2022 5  Adem Sari

194 DID2022016974 07/03/2022 32  Adem Sari

195 JID2022016975 07/03/2022 35  NORVUS MALL

196 DID2022016976 07/03/2022 10  astromed

197 DID2022016977 07/03/2022 18  DHYALUGE + Logo

198 DID2022016978 07/03/2022 1  LOGO

199 JID2022016979 07/03/2022 43  POGO

200 DID2022016980 07/03/2022 33  STAGS' LEAP

201 DID2022016981 07/03/2022 32  VIN'S 96

202 DID2022016982 07/03/2022 3  MOISTRUE

203 DID2022016984 07/03/2022 16  RGD

204 JID2022016985 07/03/2022 39  HRP LOGISTICS

205 DID2022016986 07/03/2022 29  BURNT & Lukisan

206 DID2022016987 07/03/2022 1  GOODPLAS

Halaman 10 dari 483



207 JID2022016988 07/03/2022 42  fxarchitect + Logo

208 DID2022016991 07/03/2022 3  Mars Glow & White

209 DID2022016992 07/03/2022 30  BURNT & Lukisan

210 DID2022016993 07/03/2022 16  GOODPLAS

211 DID2022016994 07/03/2022 18  Nanavi

212 DID2022016995 07/03/2022 29  JAGA PIRIKA

213 DID2022016996 07/03/2022 25  BOMBA

214 DID2022016997 07/03/2022 3  PURESIA

215 DID2022016998 07/03/2022 3  PARVUMER

216 DID2022016999 07/03/2022 30  KOMPOR Super Slyp

217 DID2022017000 07/03/2022 8  PORTO

218 JID2022017001 07/03/2022 43  Sopo Holong

219 DID2022017002 07/03/2022 30  SUNDANIKA + LOGO

220 DID2022017003 07/03/2022 29  LAY'S GOURMET (Stylized) and Logo

221 DID2022017004 07/03/2022 3  Aitchlady

222 DID2022017005 07/03/2022 11  ARIKON

223 DID2022017006 07/03/2022 7  GM BEAR + LUKISAN

224 DID2022017007 07/03/2022 3  Carrie Baby by Doremi + logo

225 DID2022017008 07/03/2022 30  FORMAG TRD

226 DID2022017010 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang JAGAPIRIKA

227 D102022017010 07/03/2022 25  HANARIMA + LOGO

228 DID2022017011 07/03/2022 29  SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS
SINCE 1995 & Lukisan

229 JID2022017012 07/03/2022 35  HORTIMART AGRO CENTER + Logo/Gambar

Halaman 11 dari 483



230 JID2022017013 07/03/2022 42  MAJI + LOGO

231 DID2022017014 07/03/2022 9  STYLE 7

232 JID2022017016 07/03/2022 43  NASI GERCEP

233 DID2022017017 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang KATAAGE POTATO

234 D102022017018 07/03/2022 29  Ngelak Ambyar + LOGO

235 DID2022017019 07/03/2022 25  Miss Isyana Forsacou

236 DID2022017020 07/03/2022 25  TAFHANA

237 DID2022017021 07/03/2022 19  KARTIKA MORTAR + LOGO

238 D102022017022 07/03/2022 30  SARWO BAROKAH "ECO" +  LOGO

239 DID2022017024 07/03/2022 24  JJ PANDA + LUKISAN

240 JID2022017025 07/03/2022 43  AGRO RESTO + Logo/Gambar

241 DID2022017026 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang Konsomepanchi

242 JID2022017027 07/03/2022 35  SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS
SINCE 1995 & Lukisan

243 DID2022017028 07/03/2022 29  IBC

244 DID2022017229 08/03/2022 20  MIMPI INDAH INDONESIA

245 JID2022017230 08/03/2022 43  JJG JIE JIE GAO + Huruf Kanji

246 DID2022017231 08/03/2022 3  AMIRO + logo

247 DID2022017232 08/03/2022 24  MIMPI INDAH INDONESIA

248 DID2022017233 08/03/2022 8  AMIRO + logo

249 DID2022017234 08/03/2022 10  AMIRO + logo

250 DID2022017240 08/03/2022 32  CITRAMASS + GAMBAR

251 DID2022017241 08/03/2022 3  KEVIN&COCO logo

252 DID2022017242 08/03/2022 3  LOFSHE
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253 DID2022017243 08/03/2022 30  Seblak Petir Nuraeni

254 JID2022017244 08/03/2022 44  Binkdotz

255 DID2022017245 08/03/2022 3   HYPER REAL SKINCANVAS BALM

256 DID2022017246 08/03/2022 25  OCTAVIA dan Lukisan

257 JID2022017247 08/03/2022 35  SINERGI UNTUK NEGERI

258 DID2022017248 08/03/2022 17  Penguin + Lukisan

259 DID2022017348 08/03/2022 25  LOGO

260 DID2022017349 08/03/2022 12  FORD TAURUS

261 JID2022017350 08/03/2022 35  JOHNSON & JOHNSON

262 DID2022017351 08/03/2022 3  RENNO

263 D102022017351 08/03/2022 19  MASWINDO MATERIAL + LOGO

264 DID2022017352 08/03/2022 30  Ray’s Ice Cream

265 DID2022017353 08/03/2022 1, 2  ALX PRO

266 JID2022017354 08/03/2022 43  Ray’s Ice Cream

267 JID2022017355 08/03/2022 42  JOHNSON & JOHNSON

268 JID2022017356 08/03/2022 43  PASTA COY!

269 JID2022017357 08/03/2022 35  WILOV

270 DID2022017358 08/03/2022 4  HIPEX

271 DID2022017359 08/03/2022 16  LQ & LOGO

272 JID2022017360 08/03/2022 36  CUANKUY

273 DID2022017361 08/03/2022 30  ZOOMIN

274 DID2022017362 08/03/2022 9  SINERGI UNTUK NEGERI

275 DID2022017363 08/03/2022 32  ADDAWA
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276 DID2022017364 08/03/2022 9  J & J

277 DID2022017365 08/03/2022 10  AAiM

278 DID2022017366 08/03/2022 3  QAIOFRN

279 JID2022017367 08/03/2022 35  M231

280 DID2022017367 08/03/2022 30  APILO JUMBO CHOCOLATE

281 DID2022017368 08/03/2022 3  NHARYRAH COSMETIC

282 JID2022017369 08/03/2022 35  PASTA COY!

283 DID2022017370 08/03/2022 30  QUANTA SQUARE

284 DID2022017371 08/03/2022 30  MILKMAN

285 DID2022017372 08/03/2022 30  Kebab Hokky: Nikmatnya Bikin Hokky

286 DID2022017373 08/03/2022 30  BONITO

287 JID2022017374 08/03/2022 36  CROWN REALTY & Lukisan

288 JID2022017432 08/03/2022 35  HEMDEN

289 DID2022017433 08/03/2022 5  AMBLASHPRO

290 JID2022017434 08/03/2022 36  PT. MIDAS INVESTECH INTERNATIONAL

291 DID2022017435 08/03/2022 5  AILUVE

292 DID2022017436 08/03/2022 30  KEDAI KOPI BENGKALIS KOBENG KHASAN

293 JID2022017437 08/03/2022 43  dm-domomart dan logo lingkaran

294 JID2022017438 08/03/2022 36  SYABIQ VENTURES

295 JID2022017439 08/03/2022 35  Swag Way

296 DID2022017440 08/03/2022 4  CEPSA & device

297 JID2022017443 08/03/2022 41  MUTIARA PERSADA Multi Community School
dan Lukisan

298 DID2022017444 08/03/2022 29  Jelanta
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299 DID2022017445 08/03/2022 5  YOHANNAKU

300 DID2022017446 08/03/2022 25  Penamaan

301 DID2022017447 08/03/2022 3  Doctor Series

302 DID2022017448 08/03/2022 30  TUSCANI PASTA

303 DID2022017449 08/03/2022 25  YHOOPHII

304 DID2022017450 08/03/2022 2  HP

305 JID2022017451 08/03/2022 37  PURICIPTA GROUP

306 DID2022017452 08/03/2022 16, 30  FS Yasamin

307 JID2022017453 08/03/2022 35  KOPERASI JASA PNH ABADI GRUP

308 DID2022017454 08/03/2022 3  Bersih Bersih Sahabat Kita

309 DID2022017455 08/03/2022 10  Momcozy

310 DID2022017456 08/03/2022 9  KAWA + LOGO

311 JID2022017457 08/03/2022 35  Rifyo

312 JID2022017458 08/03/2022 43  delibowl your delicious bowl

313 DID2022017459 08/03/2022 30  The Dimple Treats

314 JID2022017460 08/03/2022 35  FINIX – DIGITAL STORE + LOGO

315 JID2022017461 08/03/2022 37  GARAGE 75

316 JID2022017462 08/03/2022 43  orange groves

317 DID2022017463 08/03/2022 33  NORTIC + LOGO

318 DID2022017464 08/03/2022 25  Momcozy

319 DID2022017465 08/03/2022 29  MUANTAP'S

320 DID2022017466 08/03/2022 1  EVERVITAL

321 JID2022017467 08/03/2022 43  SHELTER + LOGO
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322 DID2022017468 08/03/2022 3  MACNAE

323 JID2022017469 08/03/2022 35  Well-Lived, Well-Loved

324 JID2022017470 08/03/2022 35  BANANA HOUSE GUNIAR 98

325 DID2022017471 08/03/2022 5  RUMP UP

326 DID2022017472 08/03/2022 29  BANANA HOUSE GUNIAR 98

327 DID2022017473 08/03/2022 12  SKR

328 JID2022017474 08/03/2022 35  Momcozy

329 DID2022017475 08/03/2022 3  ARNIFA

330 JID2022017476 08/03/2022 43  KEDAI KOPI BENGKALIS KOBENG KHASAN

331 DID2022017477 08/03/2022 3  Vogolix by D’Hemas Aesthetic

332 JID2022017478 08/03/2022 39  Paguyuban Pekerja Bongkar Muat (P2BM)
Bogor

333 DID2022017479 08/03/2022 3  ESTRELLA GLOW

334 DID2022017480 08/03/2022 25  BEE YUNG SCARVES + LOGO

335 DID2022017481 08/03/2022 25  BULLBROWN

336 JID2022017482 08/03/2022 35  AIRO 3D

337 DID2022017483 08/03/2022 3  D'DOCTOR'S 86 BEAUTY N GLOW

338 DID2022017484 08/03/2022 29  MANDALA CHICKEN + LOGO

339 JID2022017486 08/03/2022 35  Rumah Sakit Dr. ROESLANI

340 JID2022017487 08/03/2022 35  BIMA

341 DID2022017488 08/03/2022 3  KeziaSpot.com

342 JID2022017489 08/03/2022 35  SEMBODOVERSE

343 JID2022017490 08/03/2022 44  Rumah Sakit Dr. ROESLANI

344 JID2022017592 09/03/2022 44  SILENTIK EYELASH + LUKISAN
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345 D102022017593 09/03/2022 30, 31  JAGO PERAK

346 DID2022017594 09/03/2022 29  Endeus

347 DID2022017595 09/03/2022 21, 7, 9, 11  BAJAJ

348 DID2022017596 09/03/2022 17  DKT = DAKOTA

349 DID2022017597 09/03/2022 30  LASAMBA

350 D102022017598 09/03/2022 30, 31  JAGO

351 JID2022017599 09/03/2022 43  OF COURSE HOT

352 JID2022017600 09/03/2022 35  SINERGI UNTUK NEGERI

353 DID2022017601 09/03/2022 3  L'Rara

354 DID2022017602 09/03/2022 30  Endeus

355 JID2022017603 09/03/2022 35  DUNIA AUTOPARTS

356 DID2022017604 09/03/2022 14  SKMEI DAN LUKISAN

357 DID2022017605 09/03/2022 30  Lyke Project

358 DID2022017606 09/03/2022 14  NIKOLA TESLA

359 DID2022017607 09/03/2022 30   ASWFOODS MARIE LONG TIN

360 JID2022017608 09/03/2022 37  DUNIA AUTOPARTS

361 DID2022017609 09/03/2022 14  BROOKLYN

362 DID2022017610 09/03/2022 25  NUSHANTARA

363 JID2022017611 09/03/2022 35  BURNT & Lukisan

364 DID2022017612 09/03/2022 31  Endeus

365 DID2022017613 09/03/2022 14  MICHAEL COLLINS

366 DID2022017634 09/03/2022 34  TONGKUI REMPAH 12 SIGARET KRETEK
TANGAN

367 D102022017635 09/03/2022 30  lalarise + LOGO
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368 DID2022017636 09/03/2022 18  VAPORIZE

369 DID2022017637 09/03/2022 3  RCK skincare Glow and Health

370 D102022017638 09/03/2022 30  coboocha

371 DID2022017639 09/03/2022 34  CENGKEH DJITU 12 SIGARET KRETEK
TANGAN

372 D032022017640 09/03/2022 25  SIVEKA

373 D102022017641 09/03/2022 30  Oditi

374 DID2022017642 09/03/2022 30  HATARI MARIE SUSU

375 DID2022017643 09/03/2022 9  HARBOUR

376 JID2022017644 09/03/2022 38  SINERGI UNTUK NEGERI

377 JID2022017645 09/03/2022 44  JS APOTEK

378 DID2022017646 09/03/2022 5  PRIMASOAP

379 DID2022017647 09/03/2022 28  Rollerwa

380 DID2022017648 09/03/2022 5  Prooteed

381 JID2022017649 09/03/2022 43  SäDE UPO

382 DID2022017650 09/03/2022 31  LOVE CAT

383 DID2022017651 09/03/2022 5  TERAS

384 D102022017651 09/03/2022 30  Resep Katarina + Logo

385 JID2022017652 09/03/2022 43  Wei Fu Dimsum Bar

386 DID2022017653 09/03/2022 29  The Signatura Delicatessen

387 DID2022017771 09/03/2022 30  SIE WIE BO

388 JID2022017772 09/03/2022 43, 30  Kopi Tara dan Logo

389 JID2022017773 09/03/2022 43  SHU GUO

390 DID2022017774 09/03/2022 12  KAYABA
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391 JID2022017775 09/03/2022 45  ULA-ULA LOLO BAJO

392 DID2022017775 09/03/2022 34  7 CITIES

393 DID2022017776 09/03/2022 30  PANGAN JAYA+ LUKISAN

394 JID2022017778 09/03/2022 35, 36, 43  RedCash

395 DID2022017779 09/03/2022 3  Facial Spot

396 DID2022017780 09/03/2022 34  SEMUA HANDAL COKLAT

397 DID2022017781 09/03/2022 29  AMAMAH + LOGO

398 DID2022017782 09/03/2022 34  NÉSTÉK

399 JID2022017783 09/03/2022 43  ULA-ULA LOLO BAJO

400 DID2022017784 09/03/2022 10  MEDITI

401 DID2022017785 09/03/2022 9  Menuku

402 JID2022017786 09/03/2022 42  INDICO

403 JID2022017787 09/03/2022 35  INDICO

404 DID2022017788 09/03/2022 30  2 Udang Sidodadi

405 DID2022017789 09/03/2022 30  Narakarya + Lukisan/ Logo

406 JID2022017790 09/03/2022 35  PUTRI DELIMA KEMBAR

407 DID2022017791 09/03/2022 21  T JEAN

408 JID2022017792 09/03/2022 44  ULA-ULA LOLO BAJO

409 DID2022017793 09/03/2022 1  Logo + Trilliun

410 DID2022017794 09/03/2022 11  KeziaSpot.com

411 JID2022017795 09/03/2022 35  LOGO YOVA

412 DID2022017796 09/03/2022 29  PAWON FENOS

413 JID2022017797 09/03/2022 35  TROVEAST
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414 DID2022017798 09/03/2022 25  LOGO SUGI

415 DID2022017799 09/03/2022 3  HYOJESWON

416 DID2022017800 09/03/2022 9  BREAKFAST RUSH + GAMBAR

417 DID2022017801 09/03/2022 16  PUREFLO

418 DID2022017802 09/03/2022 25  JR COLLECTION + LOGO

419 DID2022017803 09/03/2022 5  PROXIB

420 DID2022017804 09/03/2022 3  RIGGS LONDON

421 JID2022017805 09/03/2022 43  PURI OKA

422 JID2022017806 09/03/2022 35  PLATEFUL BY DAILYBOX

423 DID2022017807 09/03/2022 30  Bu Visti

424 DID2022017808 09/03/2022 25  YUNITALIE

425 JID2022017810 09/03/2022 35, 36, 43  RedClub

426 JID2022017811 09/03/2022 43  MOMUMA

427 JID2022017812 09/03/2022 35  MOMUMA

428 DID2022017813 09/03/2022 34  NESTEK

429 DID2022017814 09/03/2022 21, 10  SYAS TECHNOLOGY

430 DID2022017815 09/03/2022 18  MOMUMA

431 DID2022017816 09/03/2022 3  MOMUMA

432 DID2022017817 09/03/2022 30  LUMBUNG NONIK

433 JID2022017818 09/03/2022 38  BREAKFAST RUSH + GAMBAR

434 DID2022017819 09/03/2022 21  KeziaSpot.com

435 DID2022017820 09/03/2022 3  GC MAX

436 DID2022017821 09/03/2022 9  FED_EA_V3
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437 DID2022017822 09/03/2022 31  MOMUMA

438 DID2022017824 09/03/2022 34  NÈSTÈK

439 JID2022017825 09/03/2022 43  BOOT ROOTS

440 DID2022017826 09/03/2022 9, 42, 10  FINO.Report

441 DID2022017827 09/03/2022 19  PUREFLO

442 JID2022017828 09/03/2022 35  LOGO MEGABAKINGCENTER

443 JID2022017829 09/03/2022 41  KELASBEAUTY.ID

444 DID2022017888 09/03/2022 22  Logo + Trilliun

445 DID2022017889 09/03/2022 25  Logo + Trilliun

446 JID2022017890 09/03/2022 42  FREESTYLE STREETBALL + GAMBAR

447 DID2022017891 09/03/2022 5  PROSPER

448 JID2022017892 09/03/2022 38  Logo + Trilliun

449 DID2022017893 09/03/2022 29  HELTI

450 DID2022017894 09/03/2022 3  GRIYA CANTIK MECCA

451 DID2022017895 09/03/2022 30  HELTI

452 DID2022017896 09/03/2022 7  INDIGO

453 DID2022017897 09/03/2022 9  FRUIT CRUSH

454 DID2022017898 09/03/2022 9  65THAI

455 DID2022017899 09/03/2022 3  REJO

456 JID2022017900 09/03/2022 45  IKATAN GURU SPIRITUAL NUSANTARA

457 JID2022017901 09/03/2022 35  Logo + Trilliun

458 JID2022017902 09/03/2022 38  FRUIT CRUSH

459 DID2022017903 09/03/2022 30  Dear Waffle + Logo
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460 DID2022017904 09/03/2022 5  KLAR

461 JID2022017905 09/03/2022 41  FRUIT CRUSH

462 JID2022017906 09/03/2022 42  FRUIT CRUSH

463 DID2022017907 09/03/2022 30  IBOE

464 DID2022017908 09/03/2022 33  GOLF ONE SHOT

465 DID2022017909 09/03/2022 3  IBOE

466 JID2022017910 09/03/2022 43  GOLF ONE SHOT

467 JID2022017911 09/03/2022 41  GOLF ONE SHOT

468 JID2022017912 09/03/2022 38  PAMPAS + LOGO

469 DID2022017913 09/03/2022 3  RH SKIN WHITE

470 DID2022017914 09/03/2022 32  IBOE

471 JID2022017915 09/03/2022 35  IBOE

472 JID2022017916 09/03/2022 43  PESTALOKA + Lukisan

473 JID2022017917 09/03/2022 44  ASPM ASPUTRA PERKASA MAKMUR +
LUKISAN

474 DID2022017918 09/03/2022 29  ASPM ASPUTRA PERKASA MAKMUR +
LUKISAN

475 DID2022017919 09/03/2022 5  Quantic and design

476 DID2022017920 09/03/2022 6  PARANJE + LUKISAN

477 JID2022017921 09/03/2022 43  IBOE

478 DID2022017922 09/03/2022 9  PARANJE + LUKISAN

479 DID2022017923 09/03/2022 3  PERO + LOGO

480 DID2022017924 09/03/2022 25  ORIN

481 JID2022017925 09/03/2022 44  IBOE

482 DID2022017926 09/03/2022 29  FEELS GOOD CHICKEN + LOGO
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483 DID2022017927 09/03/2022 16  TALALA

484 DID2022017928 09/03/2022 3  Logo/ Lukisan

485 DID2022017929 09/03/2022 29  dapur cah bagus

486 DID2022017930 09/03/2022 9  Artotel CIRCLE dan Logo

487 DID2022017931 09/03/2022 3  MY ELLA SKIN CARE

488 DID2022017932 09/03/2022 3  SKIN BY MALI

489 JID2022017933 09/03/2022 35  Artotel CIRCLE dan Logo

490 DID2022017934 09/03/2022 30  Lodod

491 DID2022017935 09/03/2022 30  Mayogurt

492 DID2022017936 09/03/2022 3  LUSENS

493 DID2022017937 09/03/2022 30  Birtat

494 DID2022017938 09/03/2022 30  shemoku

495 DID2022017939 09/03/2022 29  Egg'O Mania

496 DID2022017940 09/03/2022 3  Purba Mas Kosmetik

497 DID2022017941 09/03/2022 30  langgen

498 DID2022017942 09/03/2022 3  HEAT ME

499 DID2022017943 09/03/2022 3  PASANNA + LUKISAN

500 DID2022017944 09/03/2022 3  GLAB

501 DID2022017945 09/03/2022 29  machips

502 DID2022017946 09/03/2022 16  MAUSANG KING + Lukisan

Jakarta, 11/03/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 16:56:52
540   EtiketDID2021081691

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 :

: YZKMSKIN
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

25/11/2021 15:20:05
540   EtiketDID2021082346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Raya Gunung Sindur Kav. DPR No. 47 RT.003 RW. 001 Padurenan, Gunung
Sindur, Kab. Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16340

EKO HARTANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ODAKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Air Radiator; Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung untuk permukaan

mobil, vinil, kulit, plastik, karet dan permukaan yang dicat; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Kimia untuk pembersih; Minyak
rem dan kopling; aditif kimia untuk cairan pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk
pembersih sistem injeksi bahan bakar; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan
kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; 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; dempul
untuk perbaikan bodi mobil; minyak rem; minyak rem hidrolik; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pembersih carbon
untuk mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; perekat gasket
mobil; sediaan bahan pelapis yang terdiri dari senyawa polimer untuk melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan kimia
pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia untuk pembersih rem===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:28:20
540   EtiketJID2022016656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 512, Samseong-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

Interpark Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Korea GRADIANT
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Korea dibaca GRADIANT : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan akses ke platform dan portal internet; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; layanan penyiaran

internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; menyediakan akses ke
database; menyediakan akses ke database dan informasi melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke platform
Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan,
komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyiaran konten
audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran program melalui jaringan komputer global; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming data; transmisi data antara sistem komputer
berjaringan; transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang
lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta
jaringan komunikasi; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi, penyiaran dan
penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:30:21
540   EtiketDID2022016657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: dusun krajan 1 rt01 rw01, Kabupaten Subang, Jawa Barat
suleha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN GLAMOURS CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Aromatik diffuser; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan
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sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan riasan; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,
tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem
dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Batang kondisioner; Bedak
padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum;
Bintang terima 3; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem
bahan bakar diesel; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kotoran
(lumpur) yang melekat; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut
tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne bayi; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam
bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Eksfoliator; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home
Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis;
Kain amplas dari pasir; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab
wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; 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 matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan
kosmetik; 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 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; Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna
bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Losion pijat wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; 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
untuk sepatu; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit;
Obat kumur; Obat kumur oral; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de
toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah
bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian;
Pencuci tangan; Pengharum ruangan; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); 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; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan
anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; 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 pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; 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 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 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 kumur gigi tidak
mengandung obat; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penyegar udara;
Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan

Halaman 26 dari 483



pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perawatan pribadi; 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 pewarna kuku; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toilet tidak mengandung obat;
Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan rambut; Sediaan wajah; 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 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); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak
mengandung obat; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray penyegar mulut; Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tissue basah; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; 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; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih
dashboard mobil; abrasive industri; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; alis palsu; anti keringat;
anti keringat (pembersih badan); aromatik untuk keperluan rumah tangga; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih
untuk membersihkan permukaan; bahan pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau
diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma untuk
keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem;
bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan;
bedak wajah kosmetik; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilasan pemutih gigi; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk
gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk
wajah, tangan dan tubuh; bubuk pacar; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); butiran pembersih
wajah; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk
pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; dandan;
dandanan teater; darah teater; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona
mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; 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 mangkuk toilet; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; eau de parfum; eau de toilette; eksfoliasi kulit; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens kayu putih
[minyak esensial]; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk
bahan makanan [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; foundation; foundation cair; gel
after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel mandi dan mandi; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemanas non-medis; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik];
gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; 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 gigi; gel untuk mandi dan mandi,
bukan untuk keperluan medis; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel wajah [kosmetik]; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; glitter tubuh; gulungan
abrasif; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); ionone [wewangian]; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim
untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk
keperluan kosmetik; kaset untuk membubuhkan wig; 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 perona mata; kit wewanginan khusus
untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar
binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran
anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel
mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik alis; 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 perawatan pribadi; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik non-medis; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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
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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 mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan;
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
berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; 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 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 untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim mandi; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengencang [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim
perawatan rambut; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah dicukur; krim tabir surya; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; 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 untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; 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; kulit mengklarifikasi; kutek
kuku; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk
penggunaan kosmetik; lipstik; 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 kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu
untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion
berjemur kosmetik; lotion kaki tanpa obat; 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 masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk memperkuat kuku; 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; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact;
make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi; manik-
manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; 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; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
memijat minyak dan lotion; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak
jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan
matahari; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pohon teh; minyak rambut kemiri; minyak
rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wajah; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-
oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur
dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna
kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi
cair; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; patch jerawat
kosmetik; pati untuk keperluan binatu; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab
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wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih kulit; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit
serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilas akhir cucian; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk
bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pencerah kulit;
pencuci muka; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengharum ruangan; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu
dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk kelopak mata ganda; perekat untuk kuku palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); 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); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [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 kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk
perawatan untuk melindungi rambut; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk
yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias wajah; riasan
mata; sabun batang; sabun batangan; sabun cair; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi,
sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci tangan; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tubuh; 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-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; sachet parfum; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut
manusia; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan  untuk mencuci
tangan; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan];
sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan
medis; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan
menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; 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 dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemutih
gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pengasah;
sediaan pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan
bibir; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; 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
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mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-
bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tanpa obat, selain
mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan tabir surya; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan
membersihkan hewan; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki,
tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang
rambut palsu; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk pewarnaan awal rambut,
menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; 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-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi;
semprotan deodoran feminin; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan mulut tanpa obat; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH seimbang; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; stiker nail art;
strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun-tanning
gel; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih wajah;
susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu kacamata diresapi
dengan pembersih; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan 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; transfer tato temporer; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna bulu mata; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; wewangian dan dupa===
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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; Makanan siap saji berbahan dasar
mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau
mie; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie

Halaman 30 dari 483



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 berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu
dan bubuk coklat; 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 Bakar
Ayam; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Opor Ayam; Nasi Pepes Ayam;
Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi
campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa,
bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi, pasta dan mie; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pangsit goreng; Produk-produk kakao ; Risoles Ayam; Roti kelapa;
Roti kering; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti
tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; Saus ayam; Sumpia ayam; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela;
Tortila gulung diisi potongan ayam; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biscuit tipis
terbuat dari sereal; biskuit; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk teh instan; bubuk untuk
menggoreng ayam; bumbu pasta nasi ayam; campuran kopi; campuran roti; campuran untuk membuat teh chai; chow mein
[hidangan berbasis mie]; chow mein mie; coklat; donat; es kopi; es krim; es krim buah; es krim mochi; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; kopi; kopi buatan; kopi bubuk;
kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi rempah; kue basah; kue coklat; kue es krim; kue kering beku; kue lapis talas bogor;
kwetiau; lemper ayam; lobak pedas; lumpia; lumpia pisang; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam;
mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; 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 toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); nasi ayam; pai ayam; pangsit beku; pangsit ubi jalar beku;
produk-produk kopi; puding; puding roti; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti bun carbomado;
roti bun kukus dengan isian; roti gulung; roti kukus; roti*; sandwich es krim; saus sayap ayam; saus untuk ayam; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; spiced cookies (kue kering); teh; teh bubuk; teh chai; teh hijau; teh hitam; teh instan;
teh pelangsing; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang
gula, es konsumsi; wafer es krim; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:37:23
540   EtiketDID2022016659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Purnama GG. Perintis II No. B-5, RT/RW 006/015, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Edy Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
Sheyoputra Law Office  Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ikan Bilis & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

Ikan Bilis merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===garam; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:37:58
540   EtiketJID2022016660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Latumenten No.33 RT001/RW005 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460

Evhyana Sudarlin Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al - Kahfi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Oranye, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli

barang; 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-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; 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 online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:39:12
540   EtiketJID2022016661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. CENTURY ABADI PERKASA

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 :

: CAP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; pembangunan

pembangkit tenaga listrik hidro; perbaikan dan pemeliharaan instalasi pembangkit energi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:39:16
540   EtiketJID2022016662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Jl. 21 No. 95 RT. 014 RW. 010, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Evina, Sannie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Svella + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan 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 yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan
daring; Pengecer barang-barang; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; iklan komersial; jasa grosir dan
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eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan pemasaran online; pemasaran; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik;
penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi penjualan; toko yang menjual perhiasan; toko-
toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:39:21
540   EtiketJID2022016663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 512, Samseong-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

Interpark Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Korea GRADIANT
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Korea dibaca GRADIANT : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan diagnostik yang berkaitan dengan kualitas daya dan analisa sistem tenaga; Jasa layanan konsultasi

terknologi di bidang pembangkit energi alternatif; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Penelitian di
bidang energi; Studi ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan publik; desain dan pengembangan alat diagnostik medis;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem komputer;
hosting konten pendidikan multimedia; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; jasa penelitian dan pengembangan di
bidang bioteknologi; konsultasi di bidang bioteknologi; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan penemuan
obat; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan bioteknologi; pemrograman
perangkat lunak untuk platform Internet; penelitian biologi; penelitian ilmiah; pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk
pengiriman konten multimedia; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan,
pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan sistem basis data; penyediaan waktu akses ke Internet dan database
komputer online; platform sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:42:29
540   EtiketDID2022016664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Siliwangi, Cicurug,
Sukabumi, 43359
, Jawa Barat

PT Indolakto

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 :

: INDOMILK GOOD MILK HAPPY TUMMY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat

dimakan, diolah; Buah kurma; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang;
Daging kaleng; Irisan-irisan susu (Keju); Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Kentang yang dikalengkan,
dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut
olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan;
Krim susu; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang
buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai
pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman susu cair; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman-minuman susu
beraneka rasa; Olesan berbahan dasar susu; Produk daging yang dibekukan; Saus berbahan dasar susu; Sediaan biji chia;
Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan daging; Sosis; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan;
Susu dan produk susu; Susu full cream; Susu kelapa (minuman); Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu; Telur;
Tumis Jamur; Yoghurt; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; acar; agar-agar siap saji;
agar-agar*; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bakso; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari,
disiapkan; biji chia, diolah; biji rami olahan; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; chia milk [bahan
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pengganti susu]; daging; daging ayam; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging segar; daging, beku; daging,
diawetkan; daging, diolah; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; feijoa [nanas jambu biji] olahan;
fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; jamur hitam yang bisa dimakan
kering; jamur matsutake, dikeringkan; jamur murni; jamur porcini, diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur, diawetkan; jamur,
diolah; jamur, kering; jeli buah; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang kacang; kacang olahan, biji
dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; keju; keju dari susu domba;
keju susu kambing; kephir [minuman susu]; keripik; kismis; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu];
krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak
yang dapat dimakan); kuaci; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron
lactoferrin) (produk susu); lemak yang bisa dimakan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-
otak); makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji
yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; margarin; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berdasarkan
pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; minyak biji kurma;
minyak goreng; minyak untuk makanan; minyak wijen; nasi susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; paan masala [olahan
kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; persiapan
berbahan dasar susu untuk membuat minuman; pisang nugget; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai
bahan pengganti makanan; produk daging; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk olahan hasil susu berbahan
pengganti susu; produk susu; prostokvasha [susu asam]; quark [produk susu]; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sari
kelapa (santan); saus buah; saus kacang; saus keju; sediaan jamur enokitake; selai; seramida (ceramide) susu (produk susu);
snack bar berbasis kacang dan biji; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu
acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan
mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan
penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu
gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk
keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu pasteurisasi; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang berasal dari hewan; susu
yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tahini [pasta biji wijen]; teh susu
berbahan dasar susu; tempura jamur; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji
dan kacang; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:42:53
540   EtiketDID2022016665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Tawang Seri RT/RW 003/003 Kec. Gunung Tanjung, Tasikmalaya, Jawa Barat,
Kode Pos 46182, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46182

ELSA HERDIANA, ELSA HERDIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaliserayoe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:42:56
540   EtiketJID2022016666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Damai No. 11, RT/RW 004/005, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11510

PT Indosiar Visual Mandiri
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTKISS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, kuning, emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit;

Jasa penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data
jaringan online; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik;
Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa
penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna di bidang
kepentingan umum dan untuk bermain permainan; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa
penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer,
perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui
internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa
penyiaran televisi online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan
instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Jasa
transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk
memungkinkan secara online, keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten
melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet of things; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu,
penyediaan suara dan komunikasi data melalui jaringan-jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; 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/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi
(sharing) video; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital,
konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik file foto
digital antara pengguna internet, video, dan file multimedia; Layanan berbagi video, yaitu transmisi elektronik video dan konten
audio visual di antara pengguna internet; 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 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;
Layanan komunikasi, yaitu penyediaan fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran data, konferensi
kehadiran jarak jauh, dan kolaborasi waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat
elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi
dan jaringan data; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan,
acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan,
pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan media selular dalam bentuk
transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara
secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan
penyelenggaraan acara secara online; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan penyiaran dan komunikasi interaktif;
Layanan penyiaran dan streaming untuk kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara
streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan
pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi,
selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi karyawan
badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia
berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi,
mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian
kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu,
penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna  untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar
tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Layanan transmisi
data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan transmisi video; Layanan video dan berbagi data
peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet; Layanan
video telepon; Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu
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transmisi suara dan data secara elektronik; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan akses komunitas virtual
online melalui internet/ponsel (mobile); Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi pesan antar para pengguna
komputer permainan video; Menyediakan layanan chat room atau papan buletin online; Menyediakan link komunikasi online
yang memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global; Menyediakan
ruang bicara online dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan
komputer dan video; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; Pengiriman informasi online;
Pengoperasian fasilitas penyiaran; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke
layanan jejaring sosial online; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan forum
hiburan secara online; Penyediaan online forums; Penyediaan papan buletin elektronik online dan forum untuk pengiriman
pesan dan foto di antara pengguna komputer di bidang perjalanan; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi
dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan
perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan
gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang
tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyewaan
waktu akses online ke database komputer; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui
jaringan komputer global.; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Siaran internet nirkabel; Streaming konten media
digital di Internet; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan musikal; Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu,
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 Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar
dan pesan antar para pengguna komputer permainan video melalui jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi
elektronik film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi
informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara
elektronik; Transmisi pesan teks dan video; akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon
jarak jauh; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran televisi kabel; jasa fasilitas online dan
telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan
data; jasa komunikasi nirkabel, yaitu transmisi program televisi dan gambar bergerak ke perangkat bergerak; 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 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 konferensi video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa menggunakan secara bersama-
sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa penerbitan
video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi,
broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet;
jasa penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyediaan film
dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara
online; 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 penyediaan
forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa penyediaan layanan
komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan
menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui
situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi
video; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka,
informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan
informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyiaran berkaitan dengan
penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi
video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa
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
streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa telekomunikasi untuk
telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan
video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari
konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi
elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video
melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu,
transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi
iklan media; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio,
video dan informasi; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; komunikasi konferensi video;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring;
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konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi; langganan video-on-demand; 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 fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan komputer, yaitu,
menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk
penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas
melalui jaringan komputer global; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi video, yaitu
transmisi elektronik dari klip video; layanan konferensi video; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik dari konten
media hiburan; layanan media seluler yang terdiri
dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan pengiriman pesan online; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan
komunikasi; layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio; layanan penyiaran audio dan video melalui internet;
layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi
ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video
melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran melalui komputer atau
jaringan komunikasi lainnya, yaitu,
mengunggah, memposting, menampilkan,
menandai, dan mengirimkan data, informasi,
pesan, grafik, dan gambar secara elektronik; layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran televisi termasuk pengoperasian
layanan televisi berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan penyiaran video; layanan pesan teks, audio dan video;
layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming
televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan
olahraga elektronik; 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 telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui
jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan teleteks dan penyiaran interaktif;
layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis;
layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan data; layanan
videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel; memberikan
informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau
konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; mentransmisikan informasi melalui sistem komunikasi
video; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi
untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyediakan
akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi
foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database
komputer dan database yang dapat dicari secara online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan
teman kencan (dating); menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke forum online; 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 komputer, elektronik, dan database
online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan
akses ke saluran obrolan online; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat
komunikasi seluler; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan akses
pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan basis data
komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan
database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; 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 forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan
emosional kepada pasien kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena
kanker; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna
telepon genggam; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna;
menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan
layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat
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bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global lainnya; menyediakan papan buletin elektronik
online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk
transmisi dan pengiriman pesan antara pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif
online [layanan telekomunikasi]; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan (chat rooms)
online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan
barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan online
dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan
online untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan
ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan
game elektronik; menyediakan situs web untuk mengirim dan membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif,
yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan
para pemain dari permainan komputer dan video; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video
dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; pengiriman dokumen online
melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum;
pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman video
interaktif melalui jaringan digital; pengiriman video-on-demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui
komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian
peralatan penyiaran televisi; penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi
perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk
perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna;
penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang dilengkapi perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming, pengeposan, penyajian, pembuatan blog,
penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan akses ke
portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program
televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang
disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi
ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang disediakan melalui
layanan berdasarkan permintaan; penyediaan 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; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio,
video atau multimedia; penyediaan layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai
kinerja, efektivitas, dan status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan telepon dan /
atau komputer online kepada anggota skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa; penyediaan papan buletin
elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi produk konsumen; penyediaan ruang
obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan streaming publikasi elektronik secara online
dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas
penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan
penyiaran radio dan televisi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database videotext atau pengolahan data,
termasuk oleh jaringan internet; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan
streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan streaming konten media audio-
visual; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan
komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi program radio; penyiaran dan transmisi program
televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran
dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
penyiaran dan transmisi ulang
program radio atau audiovisual; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar
bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di
Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi
melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet
yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran
konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui
Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran
program melalui jaringan komputer global; penyiaran program teleshopping; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet;
penyiaran radio informasi dan program lainnya; penyiaran 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
video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program
televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan
komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar,
grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal
komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; penyiaran, transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
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dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer
dan telekomunikasi; pesan video; presentasi dan distribusi audio, video, gambar diam dan bergerak serta data; siaran audio
digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program radio dan
televisi; siaran program radio dan televisi dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel;
siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui
Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio internet; siaran televisi kabel; siaran
video; streaming audio; streaming audio dan video; streaming audio konten melalui jaringan komputer global; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live streaming konten
audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming
data; streaming data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program televisi yang berhubungan dengan
drama; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan
audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; streaming materi audio, visual dan audiovisual
melalui jaringan komputer global; streaming materi elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di
Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman audio dan video yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan video di Internet; streaming
rekaman file musik, yang tidak dapat didownload; streaming video; streaming video dari film independen; streaming video film
dan film independen melalui Internet; telekomunikasi, selain penyiaran; telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; telekonferensi video; transfer data melalui layanan online; transfer informasi dan data
melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transfer informasi melalui layanan
online; 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 / atau pemrograman audio visual
dengan protokol internet; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan saluran
ISDN; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan pengiriman konten audio-
visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan
digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik; transmisi dan pengiriman video dan permainan interaktif; transmisi dan penyediaan
informasi terkait pesan atau musik atau video atau gambar atau dokumen atau data atau teks melalui internet atau telepon
seluler atau alat komunikasi lainnya; transmisi dan penyiaran program televisi dan film dan khususnya program video-on-
demand; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite
komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file
multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui
jaringan komputer global; transmisi elektronik audio, video dan data serta dokumen lainnya di antara komputer; transmisi
elektronik dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
dokumen; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal;
transmisi elektronik dari audio, video dan data serta dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari
file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik
dari file konten streaming audio dan video yang dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi
elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi;
transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi informasi melalui sistem komunikasi video; transmisi informasi online;
transmisi kartu ucapan online; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten
audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten audio dan video
melalui saluran ISDN; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi
konten multimedia melalui Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online; transmisi konten televisi; transmisi konten
video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik atau video atau gambar atau
dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler internet; transmisi pesan, data, dan konten
melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya
serta jaringan komunikasi; transmisi pesan, suara, data, video, dan gambar melalui jaringan komunikasi global; transmisi
program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit; transmisi program televisi; transmisi program
televisi bayar per tayang; transmisi program televisi kabel; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer
global; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi televisi kabel; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan
digital; transmisi video melalui jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan
pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi video-atas permintaan; transmisi, penyiaran dan
penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio,
gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video,
gambar diam dan bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak,
teks dan data secara real time===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:42:59
540   EtiketDID2022016666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60284

PT. BANDENG JUWANA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LULUR DALAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Bakso daging sapi; Beef Burger; Bistik Daging Sapi; Daging Sapi Lada Hitam; Daging sapi muda; Daging sapi

suwir; Empal Sapi; Geprek Daging; Gulai sapi; Krengsengan Sapi; Produk olahan daging sapi; Rendang Sapi; Rolade Sapi;
Sate Daging Sapi; Semur Daging Sapi; Serundeng daging; Se’i Daging Sapi; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging ham sapi; daging sapi asap; daging sapi
kering; daging sapi rebus; dendeng; irisan daging sapi; makanan ringan yang terbuat dari daging; patties sapi; potongan
daging sapi; produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; sapi panggang; sosis sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:43:27
540   EtiketDID2022016667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. LANGGAR RT 007 RW 006 KELURAHAN TANGKI KECAMATAN TAMAN
SARI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BAU TENRI ABENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RT White
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, PUTIH DAN PINK
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)
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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;
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===

Halaman 41 dari 483



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:49:27
540   EtiketJID2022016668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Jl. 21 No. 95 RT. 014 RW. 010, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Evina, Sannie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Svella + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang mode;

Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian,
dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video online
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:55:21
540   EtiketDID2022016669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Limus Pratama Regency, Jl. Cianjur I Blok L2 No. 6 RT. 002 RW. 008 Kec.
Limusnunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ? Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

Nur Aini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lemon Squad
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Bahan dasar jus buah; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi

(bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman;
Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup); Limun; Minuman bebas
alkohol; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus
berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk
medis); Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman-minuman yang tidak
beralkohol; Sari buah; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah,
minuman sari sayuran, serbat, jus; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air
yang diperkaya vitamin [minuman]; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esensi untuk membuat minuman; jus buah; jus buah campuran; jus buah segar; jus jeruk; jus jeruk
nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan
minuman; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman;
konsentrat jus buah; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman
berbahan dasar buah; minuman berenergi; minuman buah; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman
buah dan jus buah; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman es buah;
minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus jeruk; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan
untuk keperluan pengobatan); minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah; minuman ringan tanpa-
karbonasi; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman,
yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); orange squash (sirup); orgeat (sirup); sari buah
tanpa alkohol; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan
olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup untuk limun;
sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 17:59:52
540   EtiketDID2022016670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z3 No. 5 PIK  RT. 002 RW. 008, Kapuk Muara,
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANWIE WIRIANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAJESTA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kenari (kacang), diolah; Sediaan biji wijen; kepingan kentang; kismis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:04:59
540   EtiketJID2022016671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penerangan No.1-EE, RT: 001/RW: 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

John Yen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sempoyongan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah Marun, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Gerai penjualan makanan dan minuman; Informasi komersil dan saran

untuk konsumen; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa layanan sekretaris (menggunakan
obrolan robot/chatter robot); Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring;
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 stand penjualan makanan dan minuman; 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; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; 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 strategi pemasaran melalui media sosial; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang
disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan
ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko
ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel online yang menampilkan yogurt
beku; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; 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;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan promosi; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran
produk; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyewaan ruang iklan;
penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi
naskah publisitas/iklan; 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
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tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-
mesin espresso listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:04:59
540   EtiketDID2022016671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z3 No. 5 PIK  RT. 002 RW. 008, Kapuk Muara,
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANWIE WIRIANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAJESTA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biji wijen [bumbu]; dekorasi gula untuk kue; gandum, diolah; gluten gandum kering; gula-gula (dekorasi kue); pati ubi jalar

untuk makanan; tepung kentang untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:05:22
540   EtiketJID2022016672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Damai No. 11, RT/RW 004/005, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11510

PT Indosiar Visual Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTKISS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, kuning, emas, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi
film; Distribusi film animasi; Distribusi tape video; Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk
pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca
produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa
hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-
masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara
televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan
program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda
melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan
konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa
muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang
menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui
internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan,
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pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu,
mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan,
termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet)
untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner,
gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi
kabel; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast
yang berkelanjutan; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal
permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
Internet; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet;
Judul film (hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Konten buatan pengguna dan
strategi periklanan online; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program
dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program
televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan,
dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
nirkabel; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan
dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket
dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online
berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan
edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum
melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan karoke yang
menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur,
hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio;
Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto
dan gambar; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan
hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film,
pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang
tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat
ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui
jaringan komputer global; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan layanan berbagi dan
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mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Merencanakan atau
manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Pemutaran dan penyewaan
film; 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; Pengajaran pendidikan internet; Pengeditan film; Penyedia konten melalui
aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan
film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan
komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi;
Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Penyediaan permainan video online yang tidak
dapat diunduh; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet;
Penyewaan film; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan proyektor dan aksesori film;
Persiapan untuk program televisi; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk
layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio
dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media
sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video
dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi program animasi untuk digunakan
dalam televisi dan kabel; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif,
film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital
yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital
yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan pendidikan; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan
acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca,
olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Seminar,
konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
bimbingan pengajaran seni penyiaran; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi
dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program televisi;
distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; episode pendek yang ditayangkan di internet; film distribusi; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang varietas; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio dan televisi;
hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa
hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung
yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam
bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam
bidang permainan komputer dan permainan video; 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 rangkaian
program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film,
program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten
hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan,
melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah
(augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio
yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan,
yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh;
jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak

Halaman 46 dari 483



dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh,
menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan
pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan,
yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara
online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya,
dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penerbitan video digital,
audio dan hiburan multimedia; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet
atau telepon genggam; jasa produksi film; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep
untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui
media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga
yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui
radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet;
jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi
untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik,
teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi media digital dan
interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah
jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa produksi program televisi;
jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan
(games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online
untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui
jaringan komunikasi dan internet; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang
menampilkan konten yang ditentukan pengguna; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; konten hiburan,
termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan hiburan
berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan menjadi
penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan
olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan
kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas
tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras
hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten
hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan informasi jadwal film; layanan
informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan
konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pembuatan film digital; layanan pendidikan dan
pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan buatan dan
internet of things; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan pengeditan audio dan video; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan penguasaan film; layanan
perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan permainan elektronik yang disediakan
melalui Internet; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan
produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
menampilkan konten hiburan; layanan produksi video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio
film; layanan studio film dan televisi; melakukan kompetisi di Internet; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database
informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual,
melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan
melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui
jaringan online dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan
peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas];
mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara film untuk tujuan hiburan;
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mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan
mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan menyelenggarakan
kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur
festival film; mengatur kompetisi melalui Internet; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengedit rekaman
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan
kompetisi dan turnamen video game; menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-
on-demand; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat
ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat
diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran
televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar;
menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan informasi secara online melalui
jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik; menyediakan klip video dan konten digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online;
menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya
seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak
dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan
konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan layanan hiburan radio dan
televisi; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video; menyediakan
program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh,
melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku
audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten
hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang
menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan situs web (website) yang menampilkan
video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness);
menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-
visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan
klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa;
menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual,
elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; mikrofilm; organisasi acara di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pemutaran film; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten
hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; penerapan tata rias untuk aktor film; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan video game multimedia; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam
sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan
artistik melalui jaringan komputer global; pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan
program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program
radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengorganisasian, pengaturan
dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya,
konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan
audio untuk video dan film; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat
diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies),
program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan
video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer
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global; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film,
permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan
dengan permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon
seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan
jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan
musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan permainan interaktif multi pemain
melalui internet; penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan
permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web;
penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global;
penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan
program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program
hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program televisi, program radio, film,
material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); penyediaan publikasi elektronik
online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer; penyediaan publikasi yang tidak dapat diunduh melalui
suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat
lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan
suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan video online yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang
tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan kompetisi e sports; layanan hiburan dalam bentuk acara televisi dan film yang
tidak dapat diunduh yang disiarkan melalui internet; Produksi dan distribusi acara televisi dan film; Layanan hiburan yaitu
menyediakan permainan komputer online; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan kamera video; penyewaan karya
audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam
bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau
videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan
program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan rekaman audio  via online internet; penyutradaraan film,
selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman, produksi dan distribusi film,
rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio,
program radio dan televisi; persiapan subtitle untuk film; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan
musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film
(movie film); produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyewaan film, film video,
program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari
pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge,
cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film pita video;
produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi
dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film,
film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi konten digital asli
yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi pertunjukan dan film; produksi
pertunjukan film dan video; produksi podcast video; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk
keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program
radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi;
produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks
tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon
seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi
program-program televisi; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi
rekaman suara dan video; produksi rekaman video; produksi studi film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan
hiburan atau pendidikan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang
permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten
digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat
diunduh; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi konten editorial
situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi majalah dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi
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materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi permainan video; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel
melalui website; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; sulih suara film; sulih suara film asing; teks film dan video
tertutup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:05:27
540   EtiketDID2022016672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Perumahan Sawangan Elok Ac 4 No4 Kel. Duren Seribu, Kota Depok, Jawa
Barat, 16518

Aufa Siti Latifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AWFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemutih ketiak; batu tawas [astringen]; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran, spray untuk anti keringat

dan ketiak untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:07:17
540   EtiketDID2022016673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kencanasari Timur Blok K/5, Surabaya
SUSANTO SHIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Atap logam; Baja Ringan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Barang-barang

kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Bel pintu [bukan listrik]; Brankas; Campuran
baja; Campuran timah berlapis perak; Engsel pintu dari logam; Gelang pengenal dari logam; Gerendel dari logam; Grendel
pengunci; Grendel pintu dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kabel dari logam, bukan
listrik; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kunci dari logam; Kunci dari logam untuk tas; Kunci grendel
dari logam; Lembar lindung atap dari logam; Lembaran dan pelat logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam
penahan pintu; Pegangan dari logam untuk jendela; Pegangan dari logam untuk lemari; Pipa baja; Pipa-pipa dari logam; Rel
dari logam; Roda tempat tidur dari logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; Selubung tali (bidal) dari logam; Tali
pengikat dari baja; Segel logam untuk menyambung tali pengikat; Tutup penyegel botol dari logam; aluminium; atap terutama
terdiri dari logam; bahan bangunan dari logam; bahan bangunan logam untuk rel kereta api; bahan logam untuk bangunan
atau konstruksi; baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil dan gulungan; bangunan logam yang dapat dipindahkan; batang baja
berongga; baut logam; bilah-bilah baja; cincin kunci logam; coran logam; engsel dari logam; engsel dari logam untuk pintu dan
jendela; fitting logam untuk tempat tidur; gembok; kabel baja; kabel non-listrik dari logam biasa; kunci dari logam untuk
kendaraan; kunci logam; kunci pegas; kusen pintu logam; lembaran baja; lembaran baja galvanis; nikel dan paduan; pagar
kawat; pegangan pintu dari logam; pelat dan lembaran baja; perunggu; peti logam; pintu dan jendela dari logam; pintu logam
untuk lemari besi; pipa bercabang logam; ring sekrup dari logam; silinder kunci dari logam; slot surat logam; tabung baja;
tiang-tiang baja; tutup atap dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:07:24
540   EtiketDID2022016674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Supun , Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur,
85681

Krisantus Alvian Christy Handoyo
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Titiem Lab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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 dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

[minuman]; Air minuman mengandung oksigen; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus
jahe; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah
untuk membuat minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk
membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman
Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman
Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak
Markisa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas
alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma
Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar
kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus
berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak
dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik;
Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh;
Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman
mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu,
minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya
protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol;
Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai;
Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang
memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman
serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah
beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan
Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak
mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; 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 markisa untuk
minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air [minuman]; air dari pegunungan dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan minuman tidak
beralkohol lainnya; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air murni (minuman); air soda yang diperkaya
vitamin [minuman]; air yang diperkaya vitamin [minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau
diberi rasa; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk
minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk
membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk
minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; es teh berkarbonasi dan tanpa
karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); esens (aroma)
tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens
untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus agave
[minuman]; jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman;
jus sayuran [minuman]; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat
minuman buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula
aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete
[bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu];
minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu
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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 beku; minuman berkarbonasi
rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah;
minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus
buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol
di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman
dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman
elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-
polycapsule; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman
es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman
hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik;
minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel;
minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah
sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan
dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman
olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang
mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk
digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi;
minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi;
minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah;
minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman
sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman
squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng
merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol
yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain
pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol
yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi;
minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air
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; pastilles untuk minuman berbuih; ramune [Minuman bersoda Jepang];
sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar
serangga; 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 buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan
tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt untuk minuman;
sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa
buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman
buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat)
efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:11:12
540   EtiketDID2022016675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z3 No. 5 PIK  RT. 002 RW. 008, Kapuk Muara,
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANWIE WIRIANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAJESTA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===biji gandum; gandum; kenari (kacang), segar; kismis merah, segar; wijen yang dapat dimakan, tidak diproses===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:16:31
540   EtiketJID2022016676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanggrahan, RT.009/RW.005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NEVIN TJAHJADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; memberikan

informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan acara olahraga; menyediakan fasilitas
olahraga; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; penyewaan fasilitas olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:19:18
540   EtiketDID2022016677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karang Asem 4/34-A, Kota Surabaya, Jawa Timur
RUDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFIZZ SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krem Jerawat Non Medis; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim tabir surya; losion

untuk tubuh; pelembab bibir; pelembab wajah; sabun wajah; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:19:47
540   EtiketDID2022016678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rungkut Industri VIII/26-28, Surabaya
PT. ESKOL SURYA ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AROEM APOTHICAIRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein

susu, atau konsentrat protein whey; Formula obat herbal; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan
perkebunan (hortikultura); Krim obat herbal; Makanan bayi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Plester dan bahan untuk pembalut; Produk perawatan kulit
mengandung obat; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan sanitasi kulit; 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; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
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terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Teh herbal untuk tujuan pengobatan; 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; bahan
makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki
efek menyehatkan; desinfektan; ekstrak herbal obat; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kosmetik yang mengandung obat; krim obat untuk melembabkan kulit; makanan
dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis)
dalam berbagai rasa; minuman obat; minuman suplemen gizi; obat-obatan herbal; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran
hewan; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; ramuan jamu; salep anti-gatal
herbal untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan herbal untuk keperluan medis; serum untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen gizi dalam bentuk
minuman; suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:20:11
540   EtiketDID2022016679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CARINGIN BLOK MASJID  RT 12/RW 03 Desa Gorowong, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

LILIS SURYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASANGSURYAMAJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TERANG & MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal dan agregat konstruksi, termasuk pasir, batu dan kerikil; Batu, batu besar dan kerikil; Hiasan taman dan ornamen

rumah tangga dari batu; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari batu buatan; bahan batu untuk digunakan
dalam konstruksi lantai; bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding, cladding, dan
perapian; batu; batu akuarium dekoratif; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata keramik untuk digunakan dalam
tungku tahan api; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai; batu besar; batu klinker; batu kristal; batu kristal untuk
digunakan sebagai bahan bangunan; batu pasir; batu pasir untuk bangunan; batu paving; batu silika; batu tembikar; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu; campuran kerikil dan pasir; genteng dari batu alam; jalan berbatu; kerikil; kerikil
akuarium; lempengan batu alam; ornamen yang terbuat dari batu; patung religi dari batu, beton atau marmer; sekis (batu);
ubin lantai dari batu alam; waduk batu air hujan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:20:32
540   EtiketJID2022016680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bobo Creative Week
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TURQUOISE; KUNING; MERAH; HIJAU, EMAS, HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kampanye pasar; kampanye pasar; layanan pemasaran merek; promosi acara khusus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:20:46
540   EtiketDID2022016681

730 Nama Pemohon : DINA AYU FUJI LESTARI
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Alamat Pemohon : BLOK C RT.002 RW.003 KEL. RAJAGALUH LOR, KEC. RAJAGALUH, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat, 45472

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dinawei
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, 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); sepatu olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:21:23
540   EtiketJID2022016682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOBO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TURQUOISE; KUNING; MERAH; HIJAU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:21:43
540   EtiketDID2022016683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Andara dalam Blok Nangka No. 34 RT/RW:04/05 Pangkalan Jati Baru, Kota
Depok, Jawa Barat, 16513

Andri Anggoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : PRIVET (dibaca: privyet) dalam bahasa Russia "привет"
566 Arti Bahasa : PRIVET (dibaca: privyet) berarti "hai" dalam bahasa Russia "привет" dan merupakan bentuk sapaan

informal.  Dimana pada saat mengucapkan PRIVET kepada kenalan atau siapa pun bahwa merek ini
ingin menyampaikan pesan kepada semua orang tanpa perbedaan.

591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam

hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor,
elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku
teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; desain bordir [pola]; pola desain bordir dicetak di atas kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:22:05
540   EtiketJID2022016684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bobo.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TURQUOISE; KUNING; MERAH; HIJAU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:23:34
540   EtiketJID2022016685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penerangan No.1-EE, RT: 001/RW: 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

John Yen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sempoyongan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah Marun, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan

makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; 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; Kedai
burger; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan mie
gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Lounge koktail; Penyediaan akses ke lounge VIP; Pusat
Jajanan Serba Ada (Pujasera); Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; kafe, kafetaria dan
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layanan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine
bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kantin swalayan;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan prasmanan untuk lounge
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kos; lounge;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan
akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan layanan restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem
penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan ruang serba guna; penyewaan
ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; persewaan karpet; pub;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail; sewa dispenser air minum; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:28:16
540   EtiketDID2022016686

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rungkut Industri VIII/26-28, Surabaya
PT. ESKOL SURYA ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AROEM APOTHICAIRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bakar dan bahan penerangan; grease untuk kulit; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; lanolin

untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin wangi; minyak dan lemak industri, lilin;
minyak dan minyak pengawet kulit; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit;
pelumas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:28:17
540   EtiketDID2022016687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gardenia RB-2 RT 005/RW 003, Kelurahan Sukomanunggal, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60281

BIANCA SAPPHIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budy Supriady S.H., M.H.
Soho Capital, Podomoro City- 25th Floor, Suite 2508, Jl. Letjen S. Parman St No.
Kav 28, RT.3/ RW. 5, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Pertamburan, Jakarta
Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : unsur warna dalam label merek ialah ada unsur merah tua untuk latar belakang dan unsur warna putih untuk susunan huruf

yang membentuk merek
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak krim kosmetik; Kuas untuk kosmetik; aplikator kosmetik; kuas kosmetik; peralatan kosmetik; spatula kosmetik;

spons kosmetik; tempat bedak kosmetik; wadah untuk kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:30:04
540   EtiketDID2022016688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko SPRS/050 Jalan Springs Boulevard Selatan, The Springs Boulevard, Wilayah
Summarecon Serpong, Desa/Kelurahan Medang, Kec. Pagedangan, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 12260

PT. XIANGHUI TRADING INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Maulida S.H.
Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta   Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UR By Xianghui + Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, kuning keemasan, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; make-up [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:39:28
540   EtiketJID2022016689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRID NETWORK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TURQUOISE; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:40:18
540   EtiketJID2022016690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRID NETWORK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TURQUOISE; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:42:22
540   EtiketJID2022016691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan I. A, Bantargebang, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17151
PT SINERGI INTERIOR PROJECT
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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 :

: ROLAS PEKAYON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan

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 skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi urusan bisnis waralaba;
Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan
pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Beriklan melalui posting-tagihan; Distribusi dan penyebaran materi
pemasaran; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Distributor Elektronik; Iklan melalui media elektronik;
Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan
produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; 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 iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk
keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan
periklanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin
dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan
pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan
barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa penjualan perabotan; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak,
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Jasa periklanan 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 toko; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran
untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel
yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Kampanye pemasaran; Kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsultasi bisnis
mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis
data di Internet; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
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kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan dan
promosi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan];
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko
grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel
menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu
lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; Manajemen Usaha; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung
pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan
operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan;
Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk
mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit
maupun tidak; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; 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 komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model
untuk iklan atau promosi penjualan; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembuatan materi periklanan; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang
lain; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
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penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan
dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan
periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan di surat kabar; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior
dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil,
kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; 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 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;
Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet);
Perencanaan strategi pemasaran; 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, 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; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Produksi keperluan periklanan visual; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi,
periklanan dan pemasaran situs online; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik;
Saran manajemen pemasaran; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko menjual produk voucher secara
elektronik / online; Toko perabotan; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi
bisnis; administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan;
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,
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urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; 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 loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi pusat data dalam
bidang data besar (big data); 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; akuntansi administrasi; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada
pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis data
pemasaran; analisis pemasaran; analisis respons iklan; bantuan administrasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba;
bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan pemasaran; bisnis pemasaran; desain brosur iklan; desain materi
iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; 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; evaluasi statistik data pemasaran; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran
kooperatif; iklan dan promosi perusahaan; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan televisi; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi pemasaran; informasi,
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara
online atau melalui Internet; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi
kantor; jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan
periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa
evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir yang berkaitan dengan
furnitur; jasa iklan dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan
penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa pemasaran;
jasa penataan untuk tujuan iklan; 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 penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan 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 produksi iklan; jasa promosi dan pemasaran secara online; 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 strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko untuk penjualan alat dapur; 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 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 program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman;
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;
jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan
komputer global; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; konsultasi
administrasi bisnis; 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 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 yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran,
produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi pemasaran;
konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran;
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 yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan
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manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan
jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan eceran atau grosir untuk furnitur;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; 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 internet; layanan iklan
untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan
publisitas; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; 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 dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan
konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; 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 dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan;
layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang
memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; 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 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 program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam
bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk furnitur; layanan
ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas
untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang
konsumsi; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan strategi
komunikasi periklanan; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko
grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan
furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan
toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
pisau dapur; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi outsourcing untuk
perusahaan; 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 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 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 bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran
melalui situs web; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan periklanan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan saran di bidang manajemen bisnis
dan pemasaran; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-
pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan
untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
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organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif;
pelaksana studi pemasaran; pemantauan efektivitas periklanan; 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 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 toko; pemasaran
yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pemberian informasi
mengenai administrasi bisnis; 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 konsultasi di bidang periklanan;
pemberian informasi mengenai konsultasi administrasi bisnis; 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 acara, pameran, pekan raya,
dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; 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;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran
pihak ketiga; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian
olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan
peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; penyebaran 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 untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran
materi pemasaran; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan dan penyewaan ruang iklan;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi mengenai hadiah
untuk promosi penjualan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global
dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang iklan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web;
penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja
untuk kepentingan promosi; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan pameran dan kompetisi
untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain
materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan 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 barang dan jasa pihak
lain melalui jaringan komputer lokal dan global; 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 dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; persiapan laporan pemasaran; persiapan survei pemasaran; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di
jaringan komputer; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan
radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan
dan iklan; promosi penjualan; 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; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi
barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan
periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel
perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; 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; 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; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran
konten; studi bisnis dan pemasaran; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; toko; toko grosir; toko 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-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:46:23
540   EtiketDID2022016692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko SPRS/050 Jalan Springs Boulevard Selatan, The Springs Boulevard, Wilayah
Summarecon Serpong, Desa/Kelurahan Medang, Kec. Pagedangan, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. XIANGHUI TRADING INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Maulida S.H.
Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta   Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UR By Xianghui + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; make-up [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:46:37
540   EtiketDID2022016693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rungkut Industri VIII/26-28, Surabaya
PT. ESKOL SURYA ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AROEM APOTHICAIRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; Bulu mata buatan; Eyeliner; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kosmetik highlighter; Kosmetik

menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim balm cacat; Larutan
pembersih muka; Lipstik cair; Masker (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pembersih make-up; Pewarna bibir dengan ketahanan
yang lebih lama; Pomade alis; Produk perawatan kecantikan; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan perawatan wajah; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan
kulit; Semprotan pelembab wajah; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak wajah kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar perona
mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); emulsi wajah; esens wajah; foundation; gel kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; krim bibir; krim wajah dan tubuh; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; make-up dijual dalam bentuk compact; maskara; parfum, eau de Cologne
dan aftershaves; pembentuk garis bibir; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil make-up; perona mata; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik); riasan mata; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
untuk perawatan bulu mata; 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 kulit topikal untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:50:03
540   EtiketJID2022016694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town,
Grand Cayman

TENCENT HOLDINGS LIMITED
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GameLoop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GameLoop = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen publikasi; 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 penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk
permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa-jasa
kliping berita; Komputerisasi pencatatan bisnis; Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer,
permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak
permainan komputer, permainan, pakaian; Menyediakan informasi bisnis; Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer; Pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran bahan untuk iklan; Periklanan online melalui jaringan komunikasi
komputer; Produksi kembali dokumen; administrasi bisnis; agen impor-ekspor; bantuan bisnis; bantuan manajemen bisnis;
distribusi sampel; faktur; fungsi kantor; hubungan Masyarakat; iklan; iklan komersial televisi; iklan online pada jaringan
komputer; iklan televisi; informasi dan pertanyaan bisnis; investigasi bisnis; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa konsultasi
bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis
sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui
internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen untuk pihak lain; kompilasi statistik; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen
personalia; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan
agen ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan iklan untuk orang lain; layanan kesekretariatan; layanan loyalitas
pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan promosi dan iklan; layanan ritel online; layanan rujukan dan penempatan pribadi;
manajemen bisnis; manajemen file terkomputerisasi; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi
bisnis melalui jaringan komputer global; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mengatur
langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan
online yang dapat dicari; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui
situs web; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan direktori informasi bisnis,
melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan panduan iklan
online yang dapat dicari; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
penelitian pemasaran; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengelolaan
hubungan pelanggan; pengolah kata; penulisan teks publisitas; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan
kantor; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan waktu iklan di media komunikasi;
periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; persiapan dan analisis laporan keuangan
untuk bisnis; persiapan penggajian; pertanyaan bisnis; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi
penjualan untuk pihak lain; proses administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; studi
pemasaran; transkripsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:55:59
540   EtiketJID2022016695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perkantoran Taman Aries Blok H-4 No. 2, Jl. Meruya Ilir Raya, Meruya
Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

Rinto Eduat Paulus Sitorus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo CHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi mengenai

peraturan keselamatan di tempat kerja; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan
Kurator dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Pengurus
dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).;
Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi
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mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; jasa
advokasi hukum; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa konsultasi dan layanan hukum
di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:56:50
540   EtiketJID2022016696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Musyawarah No.49 RT 004 RW 004, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413
Drs. Ahyudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRI Serikat Relawan Indonesia + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Kombinasi
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyaluran dana amal; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Penyediaan informasi mengenai

pengumpulan dana amal; investasi dana untuk tujuan amal; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal;
jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk
organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan
penggalangan dana amal online; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk
anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis; memberikan bantuan
keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang kursus
bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal;
memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; organisasi
koleksi amal; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian
medis; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui konser
musik; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan amal dan
penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; sponsor keuangan
organisasi sosial, amal dan keagamaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 18:56:53
540   EtiketDID2022016697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 420 Columbus Ave., Ste. 100
Valhalla, NY 10595

Grande Cosmetics, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: G GRANDE COSMETICS logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : G GRANDE COSMETICS = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Pink, ungu, oranye, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; kosmetik alis; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:01:49
540   EtiketJID2022016698

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
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BY THE SEA shopping district
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Langit, Abu-Abu dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Sewa-guna
real estate, jasa manajemen real estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; agen real estat dan layanan pialang; broker,
penyewaan dan penyewaan real estat; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah
dan real estat; jasa agen real estat komersial; 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; layanan investasi properti
yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan
penyerahan sewa real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; pembiayaan proyek
pengembangan real estat; pengembangan properti dan real estat; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk
jangka waktu tertentu; penjualan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:06:12
540   EtiketDID2022016699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Villa Bukit Mas RE-01, Surabaya
PT. ROYAL TRIJAYA VISINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GORJESKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Cologne bayi; Deterjen untuk keperluan binatu; Minyak

bayi; Pelembut pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Penyegar kain untuk
keperluan binatu; Pewangi pakaian; 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; Sabun untuk keperluan binatu; Sampo;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Tissue basah; Tisu basah; baby oil [perlengkapan mandi];
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak krem; bulu mata
palsu; cat kuku; dandan; gel kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas
ampelas; kit make-up; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik; kosmetik dan make-up; krim tabir surya; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi; minyak aromatik; minyak esensial; minyak pijat;
minyak rambut; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan
rambut bayi; pensil make-up; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; primer make-up; rias wajah; riasan mata; sabun cair; sabun cuci; sabun dan deterjen; sabun deterjen;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun wangi; sampo untuk bayi; scrub wajah; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan rias rambut 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; serum kecantikan; tisu (wipes) atau
bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu yang diresapi dengan kosmetik; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:14:27
540   EtiketJID2022016700
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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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BY THE SEA shopping district
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Langit,Abu-Abu dan Coklat Mud
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; jasa

bangunan dan konstruksi; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks
industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan komersial;
konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan, bendungan dan
jembatan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat
tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi, perbaikan
dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pemasangan perlengkapan dan
perlengkapan untuk bangunan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok;
pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman; pembangunan pusat perbelanjaan; pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan
tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal; renovasi
bangunan dan struktur lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:18:52
540   EtiketDID2022016701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 20 Jubilee Avenue
Warriewood, NSW, 2102,
AUSTRALIA

Blackmores Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Safina Meida Baqo S.H.
Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKMORES BIO C
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===mineral dan suplemen mineral; obat herbal; suplemen tambahan nutrisi dan diet; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:24:25
540   EtiketDID2022016703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penerangan No.1-EE, RT: 001/RW: 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

John Yen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sempoyongan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah Marun, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Ampela ayam pedas; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam

Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu;
Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam
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Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam
Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu
Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam goreng tepung original; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah
madu; Ayam ungkep; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bekakak Ayam;
Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Dim Sum udang; Gangan
Manok (makanan olahan ayam khas kalimantan); Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Hasil laut seperti cumi-cumi,
kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Tuna; Ikan jebung bakar; Ikan tenggiri bakar; Kaldu ayam yang dapat
diminum; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kepiting santan; Keripik ceker ayam; Krengsengan Ayam; Kulit Ayam Goreng
Tepung; Lansyen ayam; Lumpia Ayam; Makanan ringan ayam goreng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur
dengan tepung; Minyak salad; Olahan ayam kampung; Opor Ayam; Pasta sayur; Pepes Ayam; Potongan daging ikan tanpa
tulang; Produk daging kepiting; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging udang;
Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran;
Salad, disiapkan; Salmon (ikan) asap; Sate Ayam; Sate Sosis Ayam; Sate Telur Ayam; Sate Udang; Sayur Asem Betawi;
Sayuran (mousses); Semur Ayam; Sosis ayam; Soto Udang; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tum Ayam; Tuna (ikan),
kalengan; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku
(frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap;
ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bakso ayam; bakso ikan udang; bakso isi daging
ayam cincang; bakso sosis ayam; bakso tahu ayam; bakso telur ayam; bayam, beku; bayam, dimasak; bayam, kalengan; buah
dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; bubur kepiting; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam
yang diasinkan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan
Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng ayam; esens ayam; fillet dada
ayam; fillet ikan; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi);
ikan asap; ikan asin; ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan rebus dan kering; ikan teri, diolah; ikan,
kaleng; irisan sayuran; jus sayuran untuk memasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaldu ayam; kepiting saus padang;
kepiting, tidak hidup; keripik bayam; keripik sayuran; keripik udang; kornet ayam; kroket ayam; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan dingin yang sebagian
besar terdiri dari ikan; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pengganti, yaitu pengganti daging
berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan pengganti daging ayam berbahan nabati; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak bayam; mousses ayam; nugget
ayam; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; onigiri ayam; pasta telur kepiting; pepes udang; produk
ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; salad antipasto; salad
ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad
kentang; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sarden (ikan), kalengan; sayap ayam; sayuran acar dalam cuka; sayuran
olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran yang dikalengkan; sayuran, dimasak;
sediaan salad (sayuran); sosis solo ayam; swordfish (ikan), tidak hidup; telur ayam; terrines ayam; udang beku; udang karang,
tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang, tidak hidup; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:27:40
540   EtiketJID2022016704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. BANDAR UTARA, RT.002/RW.004, KEL. BANDAR, Kabupaten Batang, Jawa
Tengah

HIMAWAN BAYUAJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOWON KOREAN GRILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Marun, Hitam, Kuning, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran Masakan Korea; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar; melayani makanan dan minuman; mengambil

layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:35:25
540   EtiketDID2022016705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purwoasri, RT.40/RW.16, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57221

Afiff Ridwan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:41:01
540   EtiketJID2022016706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CIHERANG NO. 09, RT.03/ RW. 06, KEL. SUKATANI, Kota Depok, Jawa
Barat

PT. WARUNG DIGITAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fauziyah Novita Tajuddin S.H.,M.H
IURIS Law Firm, Citra Tower, North Tower 2nd Floor, Unit L3 CBD Kemayoran, Jl.
Benyamin Suaeb Kav A6, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pikpak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Ungu Tua pada Merek Kata Pikpak dan Logo berbentuk Tas bergambar Kota.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:42:03
540   EtiketJID2022016707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURIEXSEKUTIF I A / 60 RT.010/RW.002 TAWANGSARI, SEMARANG BARAT,
KOTA SEMARANG, Kota Semarang, Jawa Tengah

JACQUELINE GABRIELLA LUKITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REJO MAKMUR + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, ABU-ABU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi

bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen
informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); 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; 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; DEPARTMENT STORE;
Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Dukungan  bisnis
untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan grosir toko roti; 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; Informasi atau
pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi
bisnis; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
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penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,
layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akuisisi bisnis; Jasa analisis statistic bisnis; 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 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
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk
toko ritel; 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 layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian
produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; 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 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 marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; 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 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
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daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang lain yang
berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; 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 retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang
melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); Jasa sekretaris bisnis; Jasa toko; Jasa toko dan
jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa
toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok
elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menyediakan kampanye periklanan
manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada
bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Jasa-jasa toko
penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kompilasi bisnis data;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
Komputerisasi pencatatan bisnis; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
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 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;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
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 agen informasi bisnis; Layanan
agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-
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orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; 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 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 fungsi kantor dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan
grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang berkaitan
dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat
keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan
merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan 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 konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data
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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 manajemen bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan
nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan dan
promosi; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau
melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan
acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan tampilan
etalase toko ritel; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil;
Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan
perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan ritel
department store; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi,
dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang 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
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grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
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
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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-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen promosi untuk tokoh
olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis
periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan
periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan bisnis;
Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan laporan bisnis; Mempersiapkan materi iklan; Mempromosikan penjualan atau
mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis;
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 periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Menyediakan bantuan
bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya;
Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data
lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan
bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk
keperluan perdagangan atau periklanan; 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 atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyewekan mesin atau peralatan untuk
kantor; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
Nasehat dan bantuan bisnis; Organisasi bisnis kantor; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model
untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang
dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan; Pemrosesan data dalam pengumpulan data
untuk tujuan bisnis; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Penempatan iklan; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis
orang lain; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan
perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan
demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon;
Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk
pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar;
Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis
pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengorganisasian,
pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; 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-
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visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker,
netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram
serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca
portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation,
telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker,
sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film,
sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat
(CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan
makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan
perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu,
serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari
plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah
atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via
pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
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; 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; 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 informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan
informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan
perusahaan; 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, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi
kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa
periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan
layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis,
investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen
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bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran
konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi,
analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam
jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer
untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen
personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial,
analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain,
menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan
komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen
bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan 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; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi
periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perencanaan
dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan 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; Produksi
film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan
visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi penjualan produk
elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis
bebas bea; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data
bisnis; 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; Studi statistic bisnis; Survei bisnis; Survei untuk
kepentingan bisnis; TOKO SERBA ADA; 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;
Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale
store services featuring shoes; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di
bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi
bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian
pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi 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 urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis
pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan
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promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; analis data bisnis; analisa informasi bisnis;
analisis bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi 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 data bisnis; analisis informasi bisnis; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen
bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis respon
iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik dan layanan
pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis 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; audit bisnis; bantuan administrasi bisnis; 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, 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; 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; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan
dan promosi; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung;
demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi
iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi
iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi
iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi
masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi
selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan,
dan sampel untuk keperluan periklanan; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file
bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online
terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan; 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 komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum
perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet;
investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; 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 agen bakat dalam sifat
manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa
agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisis periklanan; 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 iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi
elektronik daring; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi penjualan, bisnis dan
promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jaringan bisnis
dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa
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klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk
keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat
komersial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan
tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi;
jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan
komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan
memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan konsultasi di
bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis;
jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial;
jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis;
jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; 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 outsourcing di bidang analitik
bisnis; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penataan untuk tujuan
iklan; 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 penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penilaian bisnis; 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 penyediaan data bisnis; 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 perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis
secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas,
yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak,
audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa
periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi;
jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau
animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan
pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa
periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual
pakaian, alas kaki dan headwear; jasa 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 produksi iklan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku,
kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan,
majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku
kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan 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 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 riset
bisnis; 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 karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah,
asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
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untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen 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 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 saran untuk manajemen bisnis; 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 untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis
untuk orang lain; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
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pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
administrasi bisnis; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen
dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu
menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian
perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan
dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan
pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi
viral; jasa-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 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; kegiatan pemasaran dan promosi yang
berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; 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 direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; 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 prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi statistik bisnis; kompilasi
statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi administrasi bisnis;
konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan
informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di
bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi iklan pers; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan
pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi
organisasi bisnis; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis;
konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
analisis bisnis; 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 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 penilaian bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan
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penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi
yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan
pertanyaan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis
di bidang manajemen strategis; layanan 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 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 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 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 evaluasi bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan
kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela
untuk tujuan iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan
dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan
iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan
informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan
publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet;
layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di
perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para
letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke
database komputer; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis
online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen
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proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra
perusahaan; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran;
layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi,
penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan
bisnis; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis
(business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan analisis bisnis; 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
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 logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store;
layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan penagihan bisnis; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencocokan
jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengaturan tampilan
etalase toko; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi
untuk bisnis; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penyediaan informasi
bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan
bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan
investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan
perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan
perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman
untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja
berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket,
jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian),
sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka
mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in
vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan perwakilan bisnis; layanan promosi dan
iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan relokasi untuk bisnis; layanan ritel
disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh department store; 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 yang berkaitan dengan produk toko makanan; 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, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan strategi
komunikasi periklanan; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen bisnis; layanan 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
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toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan
bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko
grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir
menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan
kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung;
layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan
pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko
grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
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;
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layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
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
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makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
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
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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 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 yang menyediakan
bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort
hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran;
layanan 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; management kantor; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan
presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra;
manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan
perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio
atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf;
manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan operasi bisnis daur
ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor
yang terkomputerisasi; manajemen model bisnis; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; melakukan penelitian
dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan survei bisnis; melakukan survei
riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang
dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memantau laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan
tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; 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; 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 di bidang

Halaman 89 dari 483



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 di bidang solusi bisnis berkelanjutan
global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi statistik
untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan
periklanan dan penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon
loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan saran 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 yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan bisnis
para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis investor yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang
diiklankan; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; menampilkan iklan untuk orang lain;
menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran dagang dan
eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
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 iklan di bioskop;
mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur pameran bisnis;
mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur, mempromosikan
dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengembangkan
kampanye promosi untuk bisnis; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online
melalui panduan online yang dapat dicari; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk
keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti
jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
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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 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 dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; 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 online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua
yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi
penjualan; 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 layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; 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 manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan
panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan
menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain;
menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis
atau komersial; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasihat yang berhubungan dengan manajemen
bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak iklan;
operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; 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 kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk
tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-
tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim
uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran toko; pembelian barang dan
jasa untuk bisnis lain; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis;
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 pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penerbitan teks iklan; 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); pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengawasan manajemen bisnis; pengecer toko serba ada; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
periklanan; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan konsep periklanan
dan pemasaran; pengembangan strategi bisnis; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi
yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi,
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dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penulisan skrip untuk
tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran
bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan
iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran,
brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet;
penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain
melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk
pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran
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;
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 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 fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi
bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan
komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis
tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi di bidang manajemen
bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; 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 penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global
dan melalui internet; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web;
penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan laporan bisnis dan /
atau komersial; 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; penyeleksi barang-barang dan
usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran;
penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan
kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan
promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyesuaian
bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; 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 ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyortiran surat, penanganan dan
penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; perantara bisnis dan layanan konsultasi di
bidang penjualan produk; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis
strategis; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial
atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan strategis
bisnis; perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan
dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan
konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan
telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan
lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa
milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar;
persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; 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 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 kampanye
iklan; persiapan laporan bisnis; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan statistik bisnis;
persiapan survei bisnis; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis;
pertanyaan/informasi bisnis; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi
film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi,
radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi dan iklan dalam segala
jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di
bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
periklanan (sponsor); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi;
publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk
keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas iklan industri
dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekayasa ulang proses bisnis; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf
pendukung kantor; riset bisnis dan pemasaran; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; saran bisnis
yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan
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dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran;
saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis
terkait dengan waralaba; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; sponsor promosi
bisnis pemula; studi bisnis dan pemasaran; studi kelayakan bisnis; studi pasar untuk tujuan periklanan; survey bisnis dan
pasar; 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; transkripsi komunikasi
[fungsi kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 19:50:37
540   EtiketJID2022016708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CIHERANG NO. 09, RT.03/ RW. 06, KEL. SUKATANI, Kota Depok, Jawa
Barat

PT. WARUNG DIGITAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fauziyah Novita Tajuddin S.H.,M.H
IURIS Law Firm, Citra Tower, North Tower 2nd Floor, Unit L3 CBD Kemayoran, Jl.
Benyamin Suaeb Kav A6, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pikpak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Ungu Tua pada Merek Kata Pikpak dan Logo berbentuk Tas bergambar Kota.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Software as a Service

(SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software
applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile software applications;
jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan
blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat
dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan
pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan
kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada
program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak
sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak
bergerak; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 20:03:40
540   EtiketJID2022016709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yupiter Barat XI-H2 No.33, Kota Bandung, Jawa Barat
Fadillah Satria Gama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: siliwangi store.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : toko siliwangi
591 Uraian Warna : back ground berwarna oranye kontras dengan tulisan kata "siliwangi store.id" yang berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 20:28:11
540   EtiketJID2022016710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kopo (K.H. Wahid Hasyim) No.117, Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40235

PT BATOM KIMIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rianti Namora Agustina S.H.,LL.M
Rianti Namora Agustina  Arsolusi Consulting Group  Menara 165, Lantai 4 Jl. TB.
Simatupang Kav.1 Cilandak, Jakarta 12560

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO KM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan

mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perdagangan besar
(Distributor); Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko
eceran; Layanan toko serba ada dan ritel; Manajemen bisnis toko serba ada; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Toko serba ada; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir
untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa 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 ritel; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel
menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; 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; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar
(marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; perdagangan barang; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 20:32:57
540   EtiketJID2022016711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Taman Bunga Nusantara , Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
PT QL TRIMITRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'FRESH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa toko; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; jasa ritel; layanan
pemasaran online; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 20:51:14
540   EtiketDID2022016712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KRAJAN RT.002/ RW.001, DESA WATUKEBO, KEC. BLIMBINGSARI,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68462

RINDAR SUHARDIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAVINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bangunan beton; batu bata beton; bentuk cetakan, bukan dari logam, untuk beton; beton; campuran semen; dinding

beton; dinding beton untuk bangunan; dinding penahan beton; elemen bangunan beton; genteng keramik; genteng semen
mortar; genteng tanah liat; hambatan beton untuk jalan; karya seni dari batu, beton atau marmer; lantai beton; lembaran beton;
lempengan semen; panel beton; papan dan panel tahan air, bukan dari logam, untuk konstruksi; papan dinding, bukan dari
logam; papan trotoar jalan beton; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; pilar beton; pipa beton; pipa semen;
pipa semen mortar; posting konkret; saluran ventilasi, bukan dari logam; struktur penahan kedap air (caissons) untuk
pekerjaan konstruksi di bawah air; tiang semen; trotoar beton; tumpukan beton; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding,
bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 20:56:35
540   EtiketJID2022016713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town,
Grand Cayman

TENCENT HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GameLoop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GameLoop = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi; Fidusia; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa perbankan; Layanan

keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan
pembayaran dompet elektronik; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan penagihan pembayaran;
Layanan transfer mata uang virtual; Lembaga kliring uang; Memberikan informasi tentang asuransi; Penerbitan mata uang
permainan komputer dan permainan video; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Transfer dana electronik melalui jaringan
komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik; analisa keuangan; broker
asuransi; broker real estat; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real
estat]; investasi dana; jasa agen real estat; jasa asuransi; jasa brankas penyimpanan; jasa brankas penyimpanan untuk
barang berharga; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa
keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa
keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa pembayaran pensiun; jasa
pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa penagihan sewa; jasa pengumpulan dana amal; jasa penjamin;
jasa penyewaan flat; jasa perantara pabean keuangan; jasa pialang efek; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan
jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan
transaksi pembayaran; jasa/layanan transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer
global; kliring keuangan; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi
pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi yang berkaitan dengan
bantuan keuangan untuk pendidikan; layanan aktuaria; layanan jaminan pembayaran money order; layanan kartu kredit dan
kartu pembayaran; layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan
keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan mata uang virtual; layanan
pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital;
layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran
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perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan
yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel;
layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran elektronik; layanan penelitian keuangan; layanan
penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit; layanan perbankan pedagang dan investasi perbankan; layanan
perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan transfer dana elektronik;
manajemen keuangan; manajemen real estat; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi
keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan
informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet;
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; mengatur transaksi
keuangan; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di
tempat di toko ritel; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; organisasi koleksi amal;
organisasi pengumpulan moneter; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran pajak; penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penanaman Modal; penerbitan cek perjalanan; penerbitan
kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan elektronik; penerbitan kartu
pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah;
penerbitan token nilai; penerimaan pembayaran tagihan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain;
pengumpulan dana amal; penilaian barang antik; penilaian cap; penilaian keuangan; penilaian numismatik; penilaian real
estat; penilaian seni; penjaminan asuransi jiwa; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; perbankan;
perbankan pedagang; perbankan rumah; periksa layanan jaminan pembayaran; pertukaran mata uang virtual elektronik;
pialang real estat; pinjaman dengan jaminan; sewa-guna real estat; sponsor keuangan; transfer dana elektronik dan layanan
pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet;
urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat; verifikasi cek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:08:49
540   EtiketD102022016714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Alam Sigura-gura  C/ 16 RT.001 RW.007 Ds.Kel.Dinoyo, Kota Malang, Jawa
Timur

NURUL HIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALMIRANDRIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; baju batik; baju busana muslim; celana panjang; gamis; jaket; jilbab;

kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; korset; pakaian jadi; pakaian olah raga; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:23:55
540   EtiketDID2022016715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sawah No. 93 RT. 002/RW. 007, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT QUANTUM KING SULAIMAN

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 :

: MONTALINU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu herbal; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu;

Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak Rematik (Obat); Obat herbal rasa madu; Obat
herbal yang mengandung madu; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplement bernutrisi; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; makanan/minuman suplemen
kesehatan; minuman suplemen gizi; obat herbal; sediaan multivitamin; suplemen herbal; teh herbal untuk tujuan
pengobatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:27:18
540   EtiketDID2022016716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sawah No. 93 RT. 002/RW. 007, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT QUANTUM KING SULAIMAN

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 :

: VEMINE TEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu herbal; Jamu pelangsing; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan minuman untuk keperluan

nutrisi; Makanan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman pelangsing;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan
sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; Serat untuk diet; Serat
untuk keperluan diet; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; 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 tambahan nutrisi; Suplement bernutrisi; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; obat herbal; sediaan
makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; suplemen herbal; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; teh
herbal untuk tujuan pengobatan; teh pelangsing untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:35:38
540   EtiketDID2022016717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Srikandi RT 04/06  Kel Delima, Kec Tampan, Pekan Baru, Riau, Kota Pekanbaru,
Riau

Yelly Nofita Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sri Lenni S.Si.,Apt
Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi  Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Albusten Glowing dan logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, Hitam, Cokelat.
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; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion dan serum; Masker kecantikan untuk tangan;
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); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; 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; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin
rambut; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan
rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak
untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh,
pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis,
kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
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sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel
mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak
sari; 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; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:43:29
540   EtiketDID2022016718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Talagasari RT 004 RW 001 Desa Talagasari Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15710

ANAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIWARI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakiak dan sandal gaya Jepang; Ikat kaos kaki elastis; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yoga; Penahan kaos

kaki; Pengikat kaos kaki; Sandal Gunung; Sepatu sekolah; Sol sepatu; Topi kupluk; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu
olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; bagian atasnya sepatu; hak sepatu; kaos kaki; kaos
kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; sandal; sandal balet [sepatu
dansa]; sandal bayi; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat; sandal pakai; sandal pantai; sandal
pedikur; sandal pedikur busa; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu
atletik untuk pelari; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu bola voli; sepatu bot *; sepatu bot
militer; sepatu bowling; sepatu dan alas kaki; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun;
sepatu hak tinggi; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu olahraga;
sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu polo; sepatu roda;
sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu
trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sol
untuk sepatu; tali sepatu; 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 disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola; topi; topi dan peci; topi matahari; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:54:25
540   EtiketDID2022016719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KANKO BLOK J7 NO. 17 PERUM. METLAND MENTENG, KEL. UJUNG MENTENG,
KEC. CAKUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960

IVOLALA NDRURU, S.H., M.H.

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 :

: MotaroMed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MotaroMed = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:55:55
540   EtiketDID2022016720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, Hong Kong International
Cathay Pacific Airways Limited
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Airport, Lantau, Hong Kong
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 :

: CATHAY & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CATHAY = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; 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.; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program
perangkat lunak komputer berupa token untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; materi digital yaitu
token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak
komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup,
melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan
menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat
lunak yang dapat diunduh; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; token keamanan [perangkat
enkripsi]===
===Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi
pertukaran; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan
area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto, dan token utilitas; layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; menyediakan layanan otentikasi
untuk menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik
dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik
dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan
teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat
lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens) atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai
mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan
pembayaran token utilitas; penyediaan layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi pembayaran; penyimpanan
data elektronik; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan
elektronik file video digital; penyimpanan elektronik foto digital; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 21:56:23
540   EtiketJID2022016721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town,
Grand Cayman

TENCENT HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GameLoop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GameLoop = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses pengguna ke jaringan data; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data

komputer dan internet; Jasa pesan elektronik; Jasa telekomunikasi; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data,
faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; Penyediaan akses ke basis data komputer; Penyediaan akses ke layanan
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jejaring sosial online; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan online
forums; Penyewaan waktu akses online ke database komputer; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan
internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan pertukaran data elektronik [EDI]; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan WiFi portabel; jasa komunikasi; jasa pesan elektronik, konferensi dan
transmisi order; kantor berita; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi dengan sistem surat elektronik; komunikasi
dengan telegram; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; komunikasi melalui telepon; komunikasi
melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; layanan kawat; layanan komunikasi dan transmisi video dan
audio; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan konferensi audio; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di
bidang telekomunikasi; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan penerusan surat
elektronik; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan pesan suara; layanan pesan suara telepon otomatis;
layanan surat elektronik; layanan telegraf; layanan telekonferensi; layanan telex; layanan transmisi televisi protokol internet
[IPTV]; menyediakan akses ke database; 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 jaringan komputer; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses multi-pengguna ke
koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk
interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; 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
koneksi telekomunikasi ke basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan
layanan surat elektronik; menyediakan papan buletin interaktif online [layanan telekomunikasi]; menyediakan ruang obrolan
internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan transmisi data, informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman pesan;
pengiriman telegram; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke situs web di internet
untuk tujuan jejaring sosial; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan
layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan peralatan
telekomunikasi; persewaan telepon; pesan elektronik; siaran televisi; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi elektronik
dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
dokumen; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi konten audio dan video
melalui satelit; transmisi satelit; transmisi telegram===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:03:03
540   EtiketJID2022016722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:03:44
540   EtiketJID2022016723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTISARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:04:21
540   EtiketJID2022016724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. BOJONGLOA Gg. Salam No.11 RT. 005 RW. 006 KEL. PANJUNAN - KEC
ASTANA ANYAR, KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243

KWAN HIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CCSS+LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen Penjualan Elektronik; Dealer motor; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; 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,
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perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir;
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; MINI MARKET; 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.; Supermarket bahan bangunan;
agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir
yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; 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 perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; 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 pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk
kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan
yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; layanan eceran
atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; minimarket; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor;
showroom penjualan kendaraan bermotor; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi balapan kapal motor;
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:04:29
540   EtiketJID2022016725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Grid Network, Jalan Gelora VII RT. 00 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Penerbitan Sarana Bobo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mombi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan

multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual
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melalui jaringan komputer global.; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet
atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; memberikan informasi tentang siaran
televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi
di Internet; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk
pengambilan informasi; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:15:57
540   EtiketDID2022016726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KUTAWARINGIN INDUSTRIAL PARK SUKAWANGI KALER NO.229 RT.001
RW.006, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911

PT. INDOKO JAYA CHEMICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASHDENS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASHDENS ( ABU )
591 Uraian Warna : MERAH,BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri plastik, dan industri pendinginan, yaitu, klorin

dan soda kaustik; perborate dari soda; soda abu; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; soda kaustik untuk keperluan
industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:21:38
540   EtiketDID2022016727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Willow Plaza, Ste. 409, Visalia, California 93279
Visalia Citrus Packing Group, Inc.

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 :

: VALLEY STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : VALLEY STAR = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:21:57
540   EtiketDID2022016728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands

Advanced New Technologies 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 :

: TOPNOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TOPNOD : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 42, 45
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penghimpun informasi ke
dalam basis data komputer; administrasi bisnis; agen impor-ekspor; agen untuk langganan koran; akuntansi; bantuan bisnis;
bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global; fungsi kantor;
informasi bisnis; investigasi bisnis; jajak pendapat; jasa agen pembelian; jasa agen periklanan; jasa konsultasi bisnis; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa periklanan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; layanan iklan
untuk orang lain; layanan pemasaran dan promosi; layanan pengumpulan data riset pasar; manajemen basis data;
manajemen bisnis; manajemen personalia; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin
pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menyediakan informasi
direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan jasa pemesanan secara
online melalui komputer; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; pameran
dagang; pelelangan; pemasaran rujukan; penempatan pegawai; pengelolaan hubungan pelanggan; pengolahan data;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli
dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyewaan peralatan kantor; penyewaan ruang iklan pada media
komunikasi; produksi iklan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; reproduksi dokumen; riset pasar;
transkripsi===
===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan kontrol jarak jauh;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; alas mouse; alat pemadam api; alat
pendengar; alat streaming media digital; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi
komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal
komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; asisten digital pribadi (PDA); barang virtual
yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa token untuk digunakan dalam permainan video dan dunia
virtual online; compact disc; dekoder; dudukan disesuaikan untuk laptop; headphone; kamera pengawas; kartu pembayaran
prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; komputer; komputer yang bisa dipakai,
ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; materi digital
yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; modem
nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; pembawa data magnetik, disc perekaman; pemutar media pribadi;
peralatan siaran televisi; peralatan telekomunikasi; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; perangkat keras jaringan
komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media
audio-visual melalui internet; perangkat lunak komputer; 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
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan mengelola digital collectible; perangkat lunak komputer yang
disediakan di internet; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar
(smart contracts); perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; program komputer;
program penyimpanan data; publikasi elektronik yang dapat diunduh; server; speaker; tas komputer; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; workstation komputer [perangkat keras]===
===Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Jasa desain dan
pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa pemrosesan data komputer; Jasa penyediaan mesin
pencarian untuk internet; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Layanan penyediaan
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman,
penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan
penukaran mata uang digital.; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh;
Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan
kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS]; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; data autentikasi melalui blockchain;
data sertifikasi melalui blockchain; desain dan pengembangan halaman web; desain perangkat lunak komputer; desain
personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain seni
komersial; desain sistem komputer; enkripsi, dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan, dan data; jasa analisa komputer; jasa
evaluasi dan pengujian; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian
industri; jasa komputer dan pemrograman; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi
digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam
jaringan sosial; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi
komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa/layanan platform sebagai suatu
layanan (PaaS); keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI; komputasi awan; konsultasi teknologi; layanan dukungan teknis
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perangkat lunak komputer; layanan integrasi sistem komputer; layanan keamanan data; layanan komputer sehubungan
dengan penyimpanan data elektronik; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; menyediakan jasa
autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi
perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak
produk terlisensi, dan pertemuan penggemar; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu
prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan
online; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk
streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart
contracts); menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; pemrograman komputer sehubungan
dengan pertahanan terhadap virus; penyedia layanan keamanan untuk jaringan komputer, akses komputer dan transaksi
komputerisasi; penyediaan layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi pembayaran; penyimpanan data
elektronik; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola
blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; program manajemen resiko keamanan
komputer===
===Jasa astrologikal dan spiritual; Jasa keselamatan pribadi; Jasa monitoring alarm untuk penyusup dan pencuri, jasa
monitoring alarm dan alat pendeteksi api dan banjir; Jasa pekerjaan sosial; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang
investasi dan keuangan; Layanan keamanan acara publik; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial,
pendampingan, layanan agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif,
perjanjian,  casting horoskop; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks; Menciptakan,
mengumpulkan dan pemeliharaan pendaftaran nama domain; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi [jasa
verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe
autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; Menyediakan jasa
perlindungan (keamanan) melalui stasiun elektrik pusat untuk penyusup, pencuri dan sistem perlindungan kebakaran; jasa
agen detektif; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi
kontrak untuk orang lain; jasa inspeksi keamanan bagasi bandara; jasa investigasi latar belakang pribadi; jasa keamanan
untuk perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa
keselamatan, pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan; jasa pelepasan merpati untuk acara-acara khusus; jasa
pembalseman; jasa pembelanja pribadi; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pengadaan doa keagamaan;
jasa pengaturan pemakaman; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan; jasa penjaga keamanan; jasa penyewaan brankas; jasa penyewaan pakaian; jasa perkencanan; jasa
pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa rumah duka; jasa usaha
penguburan; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna;
layanan jaringan sosial daring; layanan keamanan; organisasi pertemuan keagamaan; penyediaan layanan autentikasi
pengguna; penyewaan peralatan untuk keselamatan,  pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 22:36:29
540   EtiketDID2022016730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Westmark unit 1220, Tg. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Cinawa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEIYI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, Merah, dan Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 23:02:57
540   EtiketDID2022016731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Westmark unit 1220, Tg. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Cinawa, Melyana Kesuma
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUIREEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 23:30:45
540   EtiketDID2022016733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Dr Setia Budi RT 003 RW 02, Kota Ambon, Maluku, 97126
Imelda Vilisia Taner

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO CARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GO - ARTINYA JALAN ATAU PERGI ATAU MAJU, CARE - ARTINYA PERLINDUNGAN ATAU
KEPEDULIAN

591 Uraian Warna :  KATA 'GO CARE' BERWARNA PUTIH DI BACKGROUND / LATAR BELAKANG WARNA BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat medis ECG berfungsi untuk

mengetahui ritme jantung; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat tes kehamilan; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat ukur kadar
gula (glukosa) dalam darah; Aparatus spirometri; Benang bedah; Inhaler (alat medis yang dihisap); Instrumen dan peralatan
medis dan bedah; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Jarum penjahit
luka; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kanula nasal untuk pernapasan buatan
untuk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Nebulizer untuk pemberian
aerosol ke sistem pernafasan pasien; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pembersih lidah; Penyangga tapak kaki untuk alas
kaki; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan pelembab
(humidifer)  untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Sabuk
hernia; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah;
Tempelan pendingin untuk keperluan medis; alat bantu dengar elektrik; alat kontrasepsi; alat pacu jantung; alat penghisap
luka; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; aparat gigi; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur pijat kaki; aparatur
transfusi darah; aparatus untuk mengambil sampel darah; botol bayi; botol infus; botol penyimpanan ASI; defibrillator
eksternal; depressors lidah; dilator hidung internal yang; dilator vagina; dot untuk bayi; electrocardiographs; elektroda untuk
penggunaan medis; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; filter darah; frame berjalan bagi penyandang
cacat; gelang anti-mual; implan ortopedi buatan; infus set; injector insulin; inkubator untuk tujuan medis; instrumen dan
peralatan urologi; instrumen ginekologi; instrumen ortodontik; jahitan; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik spinal;
kantong urin; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter; kateter intravena; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan
medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis; korset perut; lampu untuk tujuan medis;
lembaran inkontinensia; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance
tomography [MRT] aparatur; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; mendukung
lutut untuk tujuan medis; mendukung tennis elbow; mesin dialisis; monitor denyut jantung; monitor jantung janin; monitor
respirasi; monitor tekanan darah; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien
dan orang tua; pendengaran perangkat perlindungan; penjepit untuk botol bayi; peralatan diagosa untuk keperluan medis;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; perban lutut, ortopedi; perban, elastis; perekam denyut jantung; perisai
payudara; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pispot untuk
pasien yang terbaring sakit; pointer laser untuk keperluan medis; pompa payudara; pompa payudara listrik; sabuk perut;
sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; specula vagina; stoking elastis untuk tujuan
medis; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabung infus; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tas kolostomi; termometer untuk tujuan medis; tongkat berjalan untuk tujuan medis; underpads;
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usungan ambulans===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 23:46:32
540   EtiketDID2022016734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Fajar baru selatan NO 11 RT 01 RW 012, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

Agustinus Iswahyudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu sauna; kran otomatis; sauna kompor; sauna pemanas; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel;

wastafel dapur untuk penggunaan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/03/2022 23:49:58
540   EtiketDID2022016735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Westmark unit 1220, Tg. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Agus Adrianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONE FASHION MALL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Coklat, Kuning, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju tidur; Busana,

yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam,
ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Ikat kaos kaki elastis; Kaos kaki
bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yoga; Kaos tanpa lengan; 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; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Tali pinggang (pakaian);
Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi;
baju hamil; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju pelindung; baju rajut; baju tidur; baju tidur
empuk untuk bayi; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap;
bralettes; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana tempur;
celana untuk tunggang kuda; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; jaket merokok; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; kostum renang dilengkapi
dengan bra cup; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; miters [topi]; 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; pompa [alas kaki]; replika kaos sepak bola Amerika; rok; rok atletik; rok celana; rok
golf; rok maxi; rok mini; rok tabung; sol alas kaki; sol untuk alas kaki; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi bersepeda; topi
garnisun; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi rajut; topi rajutan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 00:13:17
540   EtiketDID2022016736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GREEN VILLE P/16 RT 007 RW 009 KEL. DURI KEPA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

DRS SUNARJA LASMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEPAT SAJI BANDAR DJAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, HIJAU, MERAH, BIRU, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk makanan laut yang dibekukan; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri

dari makanan laut; makanan laut beku; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; produk makanan laut
olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 00:49:40
540   EtiketDID2022016737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmo Harapan Indah VI/WW-01, Kota Surabaya, Jawa Timur
HARTONO SUTANTO

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 :

: GRADIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Baju renang; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana

renang; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Jerkins; Jubah; Jubah
Pria; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kelom; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian training;
Sarung batik; Sarung printing; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tenun; Selempang; Selop; Sepatu cross training;
Sepatu olahraga atau santai; Sol sepatu; Sweater; T-shirt lengan panjang; Topi olahraga panahan; Tutup kepala; alas kaki;
alas kaki khusus untuk olahraga; atasan olahraga; baju; baju batik; baju berkerah; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju tidur; bandana; blazer; blus; bra; bra olahraga; bretel; cardigan; celana; celana dalam; celana jogging;
celana olahraga; celana panjang; celana pendek; celana renang; corselets; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gamis; gaun; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; jaket kulit; jaket olahraga; jas; jas hujan; jubah; kamisol; kaos;
kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki olahraga; kaus lengan panjang; kaus
olahraga; kemeja; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; kimono; manset;
mantel; mokasin; pakaian; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian
olahraga; pakaian renang; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok; rompi; rompi
olahraga; sandal; sandal bakiak; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; sarung; sarung tangan; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Latihan; sepatu bot *; sepatu bot untuk olahraga; sepatu hak tinggi; sepatu kayu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu
sandal; seragam; seragam atletik; seragam olahraga; setelan untuk olah raga; singlet olahraga; sol sandal; stoking; syal; tank
top untuk olahraga; terompah; topi; topi olahraga; topi renang; tuksedo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 00:54:41
540   EtiketDID2022016738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmo Harapan Indah VI/WW-01, Kota Surabaya, Jawa Timur
HARTONO SUTANTO
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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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Baju renang; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana

renang; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Jerkins; Jubah; Jubah
Pria; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kelom; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian training;
Sarung batik; Sarung printing; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tenun; Selempang; Selop; Sepatu cross training;
Sepatu olahraga atau santai; Sol sepatu; Sweater; T-shirt lengan panjang; Topi olahraga panahan; Tutup kepala; alas kaki;
alas kaki khusus untuk olahraga; atasan olahraga; baju; baju batik; baju berkerah; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju tidur; bandana; blazer; blus; bra; bra olahraga; bretel; cardigan; celana; celana dalam; celana jogging;
celana olahraga; celana panjang; celana pendek; celana renang; corselets; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gamis; gaun; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; jaket kulit; jaket olahraga; jas; jas hujan; jubah; kamisol; kaos;
kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki olahraga; kaus lengan panjang; kaus
olahraga; kemeja; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; kimono; manset;
mantel; mokasin; pakaian; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian
olahraga; pakaian renang; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok; rompi; rompi
olahraga; sandal; sandal bakiak; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; sarung; sarung tangan; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Latihan; sepatu bot *; sepatu bot untuk olahraga; sepatu hak tinggi; sepatu kayu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu
sandal; seragam; seragam atletik; seragam olahraga; setelan untuk olah raga; singlet olahraga; sol sandal; stoking; syal; tank
top untuk olahraga; terompah; topi; topi olahraga; topi renang; tuksedo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 06:17:45
540   EtiketDID2022016739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DE LATINOS BSD BLOK M-2 NO.8 RT/RW. 005/018 KEL. RAWABUNTU
KEC.SERPONG , Kota Tangerang Selatan, Banten

HAMID PRAWIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAY-MEX SPRAY+LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH,HITAM,MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk

keperluan medis; semprotan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 07:06:18
540   EtiketDID2022016740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. TAJUR NO.10, RT.003/001, KEL. TAJUR Kec. Cileduk, Kota Tangerang, Banten
FAHRUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBB + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stabilizer listrik; alat pengatur, listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 07:17:06
540   EtiketJID2022016741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Drojogan RT 005 RW 003 Desa Bumirejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
JUNIYAR JAIS SUBIYATTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEGO SAMBAL KLATHAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, MERAH MARON
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan

makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 07:24:18
540   EtiketDID2022016742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PESANTREN RT/RW 014 NUNUKAN TENGAH, KEC NUNUKAN, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara, 77482

NURICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R QUEEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Muda, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk perawatan kulit; sediaan perawatan

kulit [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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 07:25:29
540   EtiketDID2022016743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purwosari RT/RW 004/001 Kel Purwosari Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur, 63157

Mila Rosmalia Rahmani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mills Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, hijau tua, pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk perawatan kulit; sediaan perawatan

kulit [kosmetik]; 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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 08:35:40
540   EtiketDID2022016744

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 :

: MACITO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Bakpia; Beras; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kakao; Kue; Kue kering

(pastri); Kue-kue; Kulit lumpia; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan
berbahan dasar tepung; Makanan yang mengandung tepung; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Nasi dalam kemasan;
Pasta; Snack Bar (Makanan); Vermiseli pita; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bakpao; biskuit; coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula];
karamel [permen]; kerupuk; ketan hitam; kopi; kukis (kue kering); madu; makanan dari tepung; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan
ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen;
puding; rempah-rempah; roti*; royal jelly *; saus; sereal, diproses; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; teh;
wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:11:23
540   EtiketJID2022016745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SERSAN SUHARMAJI GANG 2 RT. 002 RW. 001 KEL. MANISRENGGO - KEC.
KOTA, Kota Kediri, Jawa Timur

MOH. SIROJUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERBAL HEALTHY SOLUTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, KUNING, HIJAU, HIJAU TUA, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; administrasi bisnis program dan layanan

penggantian obat; jasa penjualan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan ritel atau grosir
untuk obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:12:22
540   EtiketDID2022016746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swasta Raya No.5, RT/RW 01/17, Bencongan, Kabupaten Tangerang, Banten,
15810

Simson Marinus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAKIAGE GYOZAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Dumpling ayam dan udang; Kulit won ton (pangsit); Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan
daging ayam, ikan atau sayuran; Pangsit goreng; bungkus pangsit; campuran untuk sediaan saus; chinese stuffed dumplings
(gyoza, cooked); gyoza; jiaozi [pangsit isi]; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis
tepung; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit udang; pangsit yang diisi; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pembungkus
pangsit (china)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:15:49
540   EtiketDID2022016747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SERSAN SUHARMAJI GANG 2 RT. 002 RW. 001 KEL. MANISRENGGO - KEC.
KOTA, Kota Kediri, Jawa Timur

MOH. SIROJUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JENANG HIJAU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HIJAU TUA, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair

dan kapsul obat herbal; infus herbal obat; minuman obat herbal; obat herbal; suplemen makanan dalam bentuk tablet;
suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; tablet vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:20:33
540   EtiketDID2022016748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SERSAN SUHARMAJI GANG 2 RT. 002 RW. 001 KEL. MANISRENGGO - KEC.
KOTA, Kota Kediri, Jawa Timur

MOH. SIROJUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JENANG HIJAU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HIJAU TUA, KUNING EMAS,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubur buah; bubur zaitun; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; olahan makanan

terutama terdiri dari daging; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan laut olahan; purees (bubur)
sayuran; sumsum hewan untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:21:26
540   EtiketDID2022016749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAMBODJA UJUNG BLOK I NO.15/16, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

BURHAN TADJUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEJUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA, BIRU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:27:44
540   EtiketDID2022016750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Ruko kedoya angsana  Blok. A2 Rt.009 Rw.010 , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Primakemas Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lembar plastik pvc;

Pelapis plastik; film plastik; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; lembaran plastik; lembaran plastik
berperekat untuk digunakan di pabrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 09:42:13
540   EtiketDID2022016751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutomo Ujung No. 275, Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20235

ALVIN HARTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Vincent Teodoran S.H.,M.Kn.
PATENESIA Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2
Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITZONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 35, 21, 24, 41, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; tas olahraga; tas olahraga serba guna===

===Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon; Jasa berlangganan keanggotaan klub; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; pemasaran media
sosial; sponsor promosi acara pelatihan kebugaran===
===Botol olahraga; Tumbler [gelas minum]; Wadah minuman (tumblers); botol minum untuk olahraga===
===Handuk; handuk isolasi dingin untuk olahraga===
===Jasa Pendidikan; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara
terkait dengan kebugaran fisik; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan
peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pengajaran dan
pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran,
gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik;
akademi [pendidikan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; instruksi kebugaran fisik; jasa penyediaan informasi di bidang
kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar,
saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan
nutrisi/gizi; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan kebugaran fisik; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi,
kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan
[pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran];
layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas
pengkondisian kebugaran fisik; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi
tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; menyediakan fasilitas
kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan pelatihan on-line;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan tutorial online; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani;
pembinaan di bidang olahraga; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pendidikan Jasmani; pendidikan kesehatan fisik;
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pendidikan, pengajaran dan pelatihan===
===Kaos tanpa lengan; Pakaian olahraga; Pakaian untuk olahraga; baju olahraga; booties untuk gym; celana ketat atletik;
jaket [pakaian]; jaket olahraga; kaos; kaus kaki; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; pakaian; pakaian dalam olah raga; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk senam;
sepatu atletik; sepatu bot untuk senam; sepatu olahraga; sepatu senam; seragam atletik; seragam olahraga; singlet olahraga;
tank top untuk olahraga; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 10:18:51
540   EtiketDID2022016752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko CBD Bekasi Town Square, Jl. Cut Meutia Blok G  No. 07  RT. 003  RW. 009
Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat

PT. MANDALA HIBAR BUANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KM 88
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk

keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan isolasi dari plastik; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-
menulis/ rumah tangga/ medis; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape); Lakban aluminium foil;
Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; PVC tape; Pita  perekat reflektif untuk keperluan industri;
Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal
dan suara untuk semua jenis bangunan; Protection tape; Solasi ban untuk kabel listrik; alumunium Foil Sebagai Bahan Isolasi;
bahan isolasi; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi untuk bangunan;
bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk pesawat terbang; bahan isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa
dan tangki bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan
isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri);
bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial
untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan mengisolasi bangunan;
isolasi bahan tahan api; isolasi membran kedap air; isolasi plester; jaket isolasi untuk pipa; kain isolasi; lakban; lakban selain
untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin
udara; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk
menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik
iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran tipis  plastik
dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; penutup isolasi untuk mesin
industri; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; perekat lapisan karpet;
pita (ban) isolasi; pita elastomer perekat untuk penempatan ke perangkat elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi;
pita isolasi listrik fiberglass; pita kamuflase yang digunakan dalam berburu; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan
bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita penyambungan foto; pita perekat (seal tape); pita perekat
elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk mencegah pengendara
tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain
alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan pipa; pita segel yang
terbuat dari karet; pita segel yang terbuat dari plastik; plester anti selip untuk roda ban; sarung tangan isolasi; selotip untuk
keperluan industri; selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik;
senyawa penyegelan, sealant dan gala, senyawa penyambung eternit, senyawa sealant untuk sambungan dan material
penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi untuk keperluan bangunan, bahan isolasi termal; tempelan bak mandi anti slip
dari karet yang dilengkapi perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 10:29:48
540   EtiketDID2022016753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

FRENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNEROLYN DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HIJAU MUDA, HIJAU TUA, 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; 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 .; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Spray wajah
(kosmetik); kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah untuk penggunaan kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker wajah; minyak wajah; minyak-minyak sari kosmetika; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit;
perawatan rambut keratin; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); rias wajah; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan
mewarnai rambut; 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; serum anti-penuaan untuk wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 10:33:45
540   EtiketDID2022016754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani Gang Ken Umang III/3 Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Bali, 80115

Made Dewi Dwipayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lifera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; sabun batangan untuk

mandi; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 10:36:15
540   EtiketDID2022016755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kebembem 1 no 36 RT 002 RW 021  Kel. Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat
Usman Mahmud

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MCI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;

Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk
obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Ramuan herbal tradisional; Suplemen diet, nutrisi, dan
farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-
organik; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; minuman obat herbal; obat herbal; obat-obatan berbahan
baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen nutrisi ekstrak herbal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 10:58:26
540   EtiketJID2022016756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

FRENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNEROLYN DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU MUDA, HIJAU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik;

Toko yang menjual kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:07:44
540   EtiketDID2022016757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ALMUNIUM NO. 35 LK. II, TANJUNG MULIA HILIR, MEDAN DELI, Kota Medan,
Sumatera Utara

KELVIN O

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESES DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

[minuman]; Air minuman mengandung oksigen; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus
jahe; Bahan dasar jus buah; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari
minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran
tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jus Salak; Jus buah atau
sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat
minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup); MINUMAN
BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman air kelapa bukan berbahan dasar
susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa
alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan
medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus 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); ades [minuman berbahan dasar buah
tanpa-alkohol]; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air murni (minuman); air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-
buahan; ale (sejenis minuman beralkohol); bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa;
bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; 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 untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk
membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus
blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus
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jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk
digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik;
jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan
kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia;
minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar
kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang
polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-
alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut;
minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbentuk
bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah
beku; minuman buah dan jus buah; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di
kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman
dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak
kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit
isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule;
minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran;
minuman guarana (sejenis maple); minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah sebagai
ginseng ale; minuman jus jeruk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:14:15
540   EtiketJID2022016758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kebembem 1 no 36 RT 002 RW 021  Kel. Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat
Usman Mahmud

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Musa Care Indonesia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik medikal; jasa khitan/sunat; layanan kejiwaan; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik

perawatan medis dan kesehatan; layanan pijat refleksi; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas
rehabilitasi mental; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi;
perawatan kesehatan; pijat refleksi; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol;
rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:17:33
540   EtiketDID2022016759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MENTAYA SEBERANG II, RT 008 / RW 001, SERANAU, KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah, 74324

UCI HANDAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISONELLS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, COKLAT, HITAM, GOLD, JINGGA, ABU-ABU
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
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mengandung obat; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi;
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi,
deodoran; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; 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.; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; 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; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk 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; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:26:38
540   EtiketJID2022016760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULUH NO. 129 MEDAN, SIDOREJO HILIR, MEDAN TEMBUNG, Kota Medan,
Sumatera Utara

FITRI RAHMAH RIZQI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTRYFITY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, UNGU MUDA, UNGU TUA, MERAH MUDA, KUNING, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman

secara online; jasa agen periklanan; jasa penjualan makanan dan minuman; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:30:51
540   EtiketDID2022016761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD City, Blok O2 No. 2, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang
Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. GOLDEN RIVER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIGTALL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakao; Karamel gula-gula; Kue-kue; Meses cokelat; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; cokelat batangan; coklat pasta; es krim; gula karamel; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kopi; krim karamel; makanan penutup dengan rasa karamel;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar karamel; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; permen yang dibuat dengan karamel; puding; roti*; saus karamel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:41:43
540   EtiketJID2022016762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. T. IMAM BONJOL NO. 40/19 LK. V, SATRIA, PADANG HILIR, Kota Tebing
Tinggi, Sumatera Utara

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMI CIA-CIA + TULISAN KANJI + 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

05/03/2022 11:52:44
540   EtiketDID2022016763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL Tower Unit T9, Jl. S. Parman Kav. 28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT INDO PURE WHOLESALE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAPORITE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok elektrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:52:59
540   EtiketDID2022016764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MENDIT BARAT NO. 60 RT 02 RW 02 MANGLIAWAN, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65154

BERNARD DANIEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARES LIT3
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok

elektrik; filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 11:56:51
540   EtiketJID2022016765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. T. IMAM BONJOL NO. 40/19 LK. V, SATRIA, PADANG HILIR, Kota Tebing
Tinggi, Sumatera Utara

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMI CIA-CIA + TULISAN KANJI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa kafe; layanan hotel; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 12:06:35
540   EtiketDID2022016766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK Sulastri RT/RW 001/001 Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Jawa
Tengah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Eko Priyono

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 :

: Chiqu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Peach dan Putih, Hitam dan Putih, Putih dan Peach
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; Bedak wajah berupa kertas
yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel,
garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Home Peeling wajah; 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.; Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim kulit berminyak;
Krim pelembab; Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab
setelah matahari; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias
diri; Losion Pengelupasan Kulit; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pelembab (kosmetik); Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah;
Lotion jerawat; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai
saat tidur; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; 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; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih
makeup all-in-one; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); 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; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; 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; Sabun; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; 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 wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
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;
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Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astrigen
untuk wajah tidak mengandung obat; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cuci masker; eksfoliasi pembersih pori; emulsi wajah; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan
kulit non-medis; esens wajah; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; 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 mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; 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 mandi dan mandi, bukan untuk keperluan
medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas
untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kosmetik perawatan kulit; 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-bintik; krim
anti-kerut; krim anti-penuaan; 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 exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kecantikan balm; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim malam; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat
untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih
kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim penghalus kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim siang; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk mengelupas kulit mati; 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi,
gel, minyak, susu dan garam; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab
stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion
untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion
berjemur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk
tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion
pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; 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
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
masker kecantikan; 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; masker mata; masker mata gel;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; 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
pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak wajah; minyak-minyak perawatan kulit; paket kosmetik wajah; paket wajah;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan
atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun
antiperspirant; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang
pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; 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; scrub pengelupasan kulit untuk
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keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah;
scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip
wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun-tanning gel; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; wajah dan tubuh
gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 12:56:13
540   EtiketDID2022016767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Melayu kecil II No 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Najela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hairline
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan putih backround hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Bedak padat untuk rias wajah; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);

Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pembersih makeup all-in-one; 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; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan tata rias wajah; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan
kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; 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; lotion aromaterapi; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi minyak untuk perawatan rambut; minyak
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; rias wajah; sachet parfum; sediaan aromaterapi;
sediaan dan perawatan rambut; 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 rambut yang terdiri dari
minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:18:39
540   EtiketDID2022016768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IMAM BONJOL NO. 11, RANTAUPRAPAT, RANTAU UTARA, Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara

TAN SENG LENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAMALUX DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Lemari beroda; Lemari kaca; Lemari

kamar mandi; Lemari kecil; Lemari makan; Lemari setelan; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari
yang digantung; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Prabot; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur anak-anak;
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Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bangku [furnitur]; bantal; bantal
kasur; bantal kursi; bantal leher; bantal penyangga kepala; bantal posisi kepala untuk bayi; basis tempat tidur dipan; bingkai
tempat tidur; chadansu [lemari untuk layanan teh]; dasar kasur; dasar tempat tidur; furnitur dalam ruangan; furnitur kamar
tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur ruang makan; furnitur tempat duduk; kaki untuk furnitur; kasur berkemah
tiup; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi [kursi]; kursi berjemur; kursi goyang; kursi santai; kursi tinggi untuk bayi;
lemari; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari keamanan; lemari
komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga
perhiasan; lemari piring; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; meja belajar; meja makan; meja portabel; meja rias; perabot
rumah tangga; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; rak handuk berdiri
bebas [furnitur]; rak piring; rak untuk lemari arsip; ranjang kayu; ranjang logam; sandaran kepala untuk tempat tidur; selimut
untuk pakaian [lemari pakaian]; sofa; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot;
tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur bean
bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur kayu;
tempat tidur kursi; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk bayi;
tempat tidur untuk hewan; tempat tidur, kecuali linen; tirai jendela dalam ruangan [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:25:47
540   EtiketJID2022016769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kayu Putih Tengah I No. 5A RT 011 RW 007, Kelurahan Pulo Gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13260

PT. VIOLET INDONESIA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOP Asia One Property + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Coklat, Hijau Tua, Hijau Muda
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 Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti
(Real Property); Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan
dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengelolaan rumah/ apartemen;
Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; agen real estat dan layanan pialang; broker real estat; broker real estat
dan hipotek tanah; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial;
jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk
penyewaan properti; jasa agen real estat 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 akuisisi real estat; jasa
biro akomodasi [apartemen]; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan tempat industri; jasa penaksiran dan manajemen real estat; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan
apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa
penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; konsultasi
manajemen real estat; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan
mencari apartemen untuk orang lain; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real
estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin;
layanan manajemen apartemen; manajemen real estat; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan
properti; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen rumah
(real estat); manajemen rumah apartemen; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; pengelolaan tanah dan rumah
apartemen; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan
kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:30:52
540   EtiketDID2022016770

730 Nama Pemohon : TAN SENG LENG
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Alamat Pemohon : JL. IMAM BONJOL NO. 11, RANTAUPRAPAT, RANTAU UTARA, Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIND LAND DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU MUDA, BIRU TUA, UNGU, MERAH MUDA, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Lemari beroda; Lemari kaca; Lemari

kamar mandi; Lemari kecil; Lemari makan; Lemari setelan; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari
yang digantung; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Prabot; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur anak-anak;
Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bangku [furnitur]; bantal; bantal
kasur; bantal kursi; bantal leher; bantal penyangga kepala; bantal posisi kepala untuk bayi; basis tempat tidur dipan; bingkai
tempat tidur; chadansu [lemari untuk layanan teh]; dasar kasur; dasar tempat tidur; furnitur dalam ruangan; furnitur kamar
tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur ruang makan; furnitur tempat duduk; kaki untuk furnitur; kasur berkemah
tiup; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi [kursi]; kursi berjemur; kursi goyang; kursi santai; kursi tinggi untuk bayi;
lemari; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari keamanan; lemari
komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga
perhiasan; lemari piring; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; meja belajar; meja makan; meja portabel; meja rias; perabot
rumah tangga; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; rak handuk berdiri
bebas [furnitur]; rak piring; rak untuk lemari arsip; ranjang kayu; ranjang logam; sandaran kepala untuk tempat tidur; selimut
untuk pakaian [lemari pakaian]; sofa; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot;
tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur bean
bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur kayu;
tempat tidur kursi; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk bayi;
tempat tidur untuk hewan; tempat tidur, kecuali linen; tirai jendela dalam ruangan [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:37:54
540   EtiketDID2022016771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. TUWUHAN, RT 002 / RW 006 PASUNGAN, CEPER, KABUPATEN KLATEN,
JAWA TENGAH, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57465

ULFA MARFA'I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Valikha Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Kuning, Cokelat, Hitam, Abu-Abu, Silver
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; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi;
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi,
deodoran; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; 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.; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; 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; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
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bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk 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; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:42:26
540   EtiketDID2022016772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAMPALI BARU NO. 8 K, PANDAU HULU II, MEDAN AREA, Kota Medan,
Sumatera Utara

DENISE CUANGDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENISE AUTHENTIC LEATHER DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk dompet wanita; Tas Kulit; dompet; dompet kulit; dompet

serbaguna [tas]; koper dan tas bepergian; kulit; kulit imitasi; kulit sapi; tas; tas perjalanan; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:48:37
540   EtiketDID2022016773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATI SELATAN 1 NO. 31, KEL. JATI, KEC. SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61226

CV. INAYA LESY

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 :

: INAYALESY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : INAYALESY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana; Hijab; Pakaian anak-anak; baju setelan; celana anak; gamis; jilbab; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 13:48:58
540   EtiketDID2022016774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DEWI SARTIKA, RT 008 / RW 000 BUKIT ARU INDAH, SEBATIK TIMUR,
KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA, Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara, 77488

RAHMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tare Skin
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi;
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi,
deodoran; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; 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.; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; 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; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk 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; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:10:15
540   EtiketDID2022016776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pacul Permai A19, RT019/RW003, Pacul, kec/kab. Bojonegoro, Jawa Timur, 62114,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62114

RAHMANDHIKA FIRDAUZHA HARY HERNANDHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATCHA ROOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ruang Diskusi Ilmu Pengetahuan Material
591 Uraian Warna : Abu-abu (dengan tiga varian gradasi) dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat

diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait
hiburan dan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:16:54
540   EtiketJID2022016777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PERUMAHAN BATA NO. D-3, SILALAS, MEDAN BARAT, Kota Medan,
Sumatera Utara

WENDY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAUI LIVING DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU TUA, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan bahan bangunan; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik,

pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; 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 online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:25:51
540   EtiketJID2022016778

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 : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; jasa kafe; pelayanan dalam menyediakan

makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:42:02
540   EtiketJID2022016779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vikamas Tengah Blok A-5 No. 7, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460

Jane Sherly Stephanie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digital Eventpreneur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan

dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan
pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:45:39
540   EtiketJID2022016780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WARINGIN NO. 1-C MEDAN, SEKIP, MEDAN PETISAH, Kota Medan, Sumatera
Utara

DARWIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Enchanté DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa kafe; layanan hotel; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 14:56:32
540   EtiketJID2022016781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PAHLAWAN NO. 5 C, PAHLAWAN, MEDAN PERJUANGAN, Kota Medan,
Sumatera Utara

SURYA DHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUMMER HOLIDAYS FARM & RESORT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penginapan; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa kafe; layanan hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 15:00:25
540   EtiketDID2022016782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PROGO 22 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gluthyx
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
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hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bentuk sediaan obat farmasi untuk
manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk
bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Bubur gandum untuk bayi; Bubur sayuran untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN
EMAS UNTUK GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan
antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan
pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk
digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk
penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk
menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang
air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau
keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk
kulkas; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan
medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam
Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan
laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit
antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk
penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan
kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk
keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida, fungisida
untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi
keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu
berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan;
Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri;
Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional
untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu
untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu
meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan
mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk
keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas
penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk
suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk
kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang
terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis
tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek
kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;
Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk
keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi;
Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan
minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet 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 diadaptasi untuk orang sakit;
Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham,
unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat
dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food
suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan
kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering
untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis
khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi
untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon -
empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam
bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis;
Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi;
Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu
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hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak
Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak buah
merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam
(Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan
Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung
nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu;
Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi;
Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah
nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir
serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi ,
nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri,
gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia;
Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan
pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau
infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi;
Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut
kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk celana dalam;
Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur;
Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut;
Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan
mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak
termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis);
Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan;
Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis;
Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik
untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada
onkologi; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk
madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan
suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut
mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan
penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter
hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam
bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral,
vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI
BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan
herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik
untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi
diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk
tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik
medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen
kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan
ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat;
Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat;
Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan;
Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia
farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi
reaksi alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter
hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi
atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
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untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk mengatasi gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi
untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-
paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan
autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan
gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan
farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit;
Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur
epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan
yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah
untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit;
Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi;
Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga;
Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau
untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat;
Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan
untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida,
virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan
yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik
topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran
vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan
farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan
sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk
meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular,
gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan
inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah
batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan
medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau
kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit sindrom sjorgen; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang bowel; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-
gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu
pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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 medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; 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; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-
buahan untuk keperluan medis; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk
keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan
industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-
obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip
perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia;
Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri
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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 gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan
makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk
keperluan medis; Suplemen 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 makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan
medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia
karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet;
Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan
vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung
susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK
KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi
hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat
mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk
penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia;
abrasive gigi; acai powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan
rumah tangga; aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis;
aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai
suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk
makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis;
aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan
medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan
medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen farmasi yang
mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ
sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular
untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan
tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam
bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam
bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat
dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang
menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk
pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer
yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan
farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil
kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan
otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air
anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air
anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa
untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk
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keperluan farmasi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan
pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat;
alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi;
amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi;
anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi
umum; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat
cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik
untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk
keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik;
antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk
penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian;
antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; apitoxin [racun lebah madu] untuk
tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam
amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat
untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik;
bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan
ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan
medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan
medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium
dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan
pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan
butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan
tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan
untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan
protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi;
bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan
untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-
bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki;
balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan
farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia;
bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai
untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi
suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat;
bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut
subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; bubuk
cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk
pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk
digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan; bubuk
untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk
keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali
pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok
bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk
inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals
untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote
untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-
kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk
keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan
farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian;
deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan;
desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot;
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desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan
untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk
keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; fosfat
untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk
keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge
untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk
keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan
sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi untuk keperluan medis; garam mineral untuk
keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan medis; garam rehidrasi oral; garam untuk
keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal;
gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat
drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol;
gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal
untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi
dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan;
gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula
diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun
balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang
higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk
dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan
hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen;
hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk
keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan
medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat
komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan;
hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup;
implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan
biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler
nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin; injektor otomatis diawali dengan epinefrin;
insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum
suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional;
jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu
meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang
terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan
sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik
atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum
suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang
mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
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keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis;
kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan; kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk
keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis
keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan
biologis dan jaringan.; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk
keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres
mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K portabel;
kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak
obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim
anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim
bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan
kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat;
krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan
kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan
nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk
penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan
dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit
angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor
manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan
dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis;
larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan
memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin
gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok
bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk
kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun;
lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat;
lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah
obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan
dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan
untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis;
makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan
probiotik; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen
kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis; media kontras untuk digunakan
dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media kontras untuk digunakan
dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media kontras untuk
pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media untuk kultur
bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan diagnostik
dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci
tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus; menggonggong untuk
keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan farmasi;
menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mikrobisida untuk
pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi
untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman disesuaikan
untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau
karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis
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(antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan
kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman
untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk
tujuan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak anti-horsefly; minyak bayi
mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod;
minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang
dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk keperluan farmasi; minyak untuk keperluan
farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan
medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes
diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi
atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan
serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis;
obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal;
obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat
kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur
obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat
luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk
lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah
nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat
penenang; obat penenang hipnosis; obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda
luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir;
obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat
semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka
diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes
telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang
mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-
obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular;
obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa
resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan
untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-
obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit
tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-
obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik
prefilled; opodeldoc; organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan
dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur
herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan
untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida
untuk ternak; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pati untuk keperluan
diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi; pelapis gigi; pelarut
untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh
obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat;
pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas pribadi berbasis
air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina;
pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter
hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi
serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar
mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk
penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan
antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi;
penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi;
pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan
medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur pertumbuhan
serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti darah untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk
keperluan pengobatan atau terapi;
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pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan dan campuran minuman
suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan dokter hewan; pengganti makanan
disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan
pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; penghilang bau untuk
kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi
kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup; pengisi untuk gigi; pengusir
serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing; penolak ngengat; penolak nyamuk;
penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata
untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar
nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri;
penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan
sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi;
peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma,
urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan
perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis
dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit;
perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan;
pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk
luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan
kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen
karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk
keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat;
permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat;
permen, obat; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan
hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan
dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi
rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk
pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil
penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan
medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk
keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-
inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester
perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel
yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut;
plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok
bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok
berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok
berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa
menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas
sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen
makanan kesehatan; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen-reagen dan
sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan
otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing;
resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau
untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk
keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan
medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly
untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun
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karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun
obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal
[antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep anti-inflamasi homeopati; salep
antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep
merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk
keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk
mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan
insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sapuan ternak
[insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk
penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes;
sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-
kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan
antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan
antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis;
sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk
keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter
hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia
untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan
diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi;
sediaan chemico-farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut;
sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi;
sediaan dan bahan farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi
untuk digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi
untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan
bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan
bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis;
sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor
dan rasa sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk tujuan
medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer,
untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk
keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan diuretik;
sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan douching
untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia;
sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk
keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi
usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk organ
pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti
inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan
farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan;
sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan
pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik;
sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk
diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk
hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk
keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan
dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-
steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan
penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-
steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk
mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi
untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk
menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga;
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sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan
farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk
mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan
farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan
farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi
untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati
tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit kepala, menghilangkan rasa sakit dan
menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk
operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pencegahan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa
dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk penggunaan oftalmologis; sediaan
farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan cacing
pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi;
sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan
farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom ovarium polikistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan
ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis;
sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan farmasi untuk
pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait
sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf
pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan
farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan
kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat; sediaan
farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual dengan
injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam amino;
sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk keperluan
medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector prefilled;
sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal; sediaan
hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan hormon
paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi; sediaan in
vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi untuk
pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk penggunaan
stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk keperluan
dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk
mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk
mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman
anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mengobati
phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan
mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan;
sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan hormon;
sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan metionin;
sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
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pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara
(pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan
perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan 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 obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan
perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan
phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami
flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi kuku;
sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain
perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah
tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai
stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi
tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen dalam bentuk sediaan
biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron) kelangsungan hidup
berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine;
sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan
yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang
perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu;
sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung,
dan serangga; sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk
mencegah mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk
menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit;
sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa
kehamilan; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada
gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan
vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin
C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan
sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat
vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan
pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak
ragi untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan
medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sediaan-
sediaan untuk suplemen kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk
keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan
untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen
tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku
binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk
hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung
untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan;
semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan
tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik;
senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
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farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk
mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat
larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides
[obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi
keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet;
suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji
rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet
lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet
untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol;
suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari
kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama
terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan
makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan;
suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung
vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal
dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen
makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk;
suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi
untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan
dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus
herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen
makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus;
suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia;
suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan
terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
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suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan;
suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur;
suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk
hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang;
suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman
effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan;
suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan hewan;
supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk
dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk
bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi;
susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan
dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet
hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet hisap yang
mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat;
tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman
obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang
mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tepung ikan
untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan;
termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes
minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture
untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah
antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu
pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu
yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah
dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik untuk
keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis;
tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); urease
untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin
hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan untuk keperluan
pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin
untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges;
vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan
obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen
vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan;
vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis;
zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet
yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk
mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik
secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan
medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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220
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540   EtiketDID2022016783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PROGO 22 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
PT BANGKIT SUKSES SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gluthyx
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;

Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman
atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan
pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering
(Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras jepang;
Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun
instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika
Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang
(Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit
selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-
bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies
Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman
kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan
ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari;
Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur
Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur
havermot; Bubur jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu
Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu
Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu
Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu
Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Nasi Goreng
Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin
Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam
Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu
instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu 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; Buras;
Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir
gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu
untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran
minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan
(truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che
Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat
dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi
dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam
Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu);
Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-
rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol
buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak
coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi
sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang
dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es
Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang;
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Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar
yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es
sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang
dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan
pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum
(Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk
pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong;
Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir
untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk
menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula
kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan
isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang
mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang;
Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi
penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi;
Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah
Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak
Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam;
Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-
siapi; Kakao; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel;
Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku;
Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan
jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat
tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ;
Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi
seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo;
Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji
Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue
Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan
Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung;
Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang
Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing;
Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus;
Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue
Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari
Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya;
Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar
tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku);
Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit);
Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia
Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa;
Lamang; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian
Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia
goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dalam
kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan
tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi
kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan penutup; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan
penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang
Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan
ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji yang mengandung
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(terutama) mie; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan
yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung
tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Mantou;
Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang
latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak;
Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie
Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering
(organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti
kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie
yang didinginkan; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram; Minuman Air Tebu Nostalgia;
Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk;
Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun;
Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan
dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu
(dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan
dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe
merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu;
Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk
berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa
rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh
krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam  ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam
Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam
Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi
Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi
Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu;
Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames
Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames
Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal
Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi
Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar
Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi coklat
sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan
Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi
kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik
sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang;
Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis
(madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging
ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot;
Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta
kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap
makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan;
Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang;
Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa
selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak
esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak
esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles;
Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik;
Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek;
Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk
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kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue
dan kembang gula; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-
produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe
kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-
buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek;
Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri
Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus
Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah
rasa; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus
untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue;
Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan
pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih
gandum; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu;
Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue
Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan
berprotein tinggi; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko /
Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs;
Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar;
Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis
tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga
tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh
herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh
lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor;
Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi
tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum;
Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung
gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung
tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan;
Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-
gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won
ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding);
Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang;
adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan
brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang
mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi
berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang
mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis
cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam;
beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan
Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran
dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia
[bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk
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digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji
kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan
kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian
olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal;
biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk
keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan
jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering
berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk
cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk
coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan
 ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa;
bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk
pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk
membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk
keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan
basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu
berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu
pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain
minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman,
diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga
lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju
[sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis;
butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake
frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan granola; camilan jagung gembung; camilan jagung
kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran
adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat;
campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran
cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan;
campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan
susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin;
campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut
instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam
bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai;
campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cangkir cokelat yang bisa
dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni;
caper; cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati
[roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas
[tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
mein mie; chow-chow [bumbu]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney
tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk
cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat
menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung
susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi
ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis;
coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung
serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream
of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets;
cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi;
cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma;
cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka,
saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami];
daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk
kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue;
dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses
[gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus);
dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak
malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman;
ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi
manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial;
ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung;
es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim 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, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es serut; es
serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan;
es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak
esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan];
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flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner;
fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang
dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam
beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja
dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang
bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar
Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau
penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan
kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi
berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond;
gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch;
gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula
jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula
kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah;
gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk;
gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam
bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula
tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan
sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; havermut; herbal kering
untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan
kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama
yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing
bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue
beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue
kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar
custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji
padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung,
dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal
[Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-
gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli;
kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh,
diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel
berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang];
kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas;
kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku
berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang
mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku
berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu);
keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang
kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik
gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik
tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kertas
nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk
getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk
singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung
[popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake
sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat
dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung
susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue
bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue sereal; kue
stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon;
kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat;
kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt
beku; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk;
kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk
makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula];
lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang];
lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami];
madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan gandum; makan mustard;
makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari
nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan

Halaman 148 dari 483



tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang
utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak yang
utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari
pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung
(SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam
bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal
untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang
terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku;
makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar
kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan
penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim;
makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan
siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi
manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafel
berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen;
maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti
tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan manusia; mentega
maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan;
mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva
serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-
feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jus
ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan
bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk
coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari
agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki
bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk
makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung;
nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi,
dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis
yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki
[pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat; olesan
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berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan serbat
[gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan
menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai
ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai
daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai
raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan
bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan
masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk;
panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina
dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga;
pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati
singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk
makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl
barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk
keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat;
pembungkus pangsit (china); pembungkus sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penne (pasta); penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan
aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim;
perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila
untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak
esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-
gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen
buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula
tanpa obat; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-
gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan
nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen
permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat;
permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku;
persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan
kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang;
piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; pod
cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh,
diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India);
potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin
terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk
simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang mengandung
terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas gluten; produk-
produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang; puding roti;
puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami]; quesadillas
[roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan
kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan
sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue;
rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies
(roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak
beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju
dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi
dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum
hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti
multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi;
roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis;
rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage, kering; sagu;
salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel;
sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho powder [bumbu
lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus
aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbasis bawang putih; saus berbasis
tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus
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cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan
sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus
lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta;
saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar;
saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim;
saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu
untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan aromatik untuk membuat infus tanpa obat; sediaan
aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental;
sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai
cokelat untuk digunakan pada roti; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar
protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia;
sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains
(permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan
kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah
[pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple
[pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk
keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman;
sirup topping maple; sirup untuk topping; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun;
songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet
(es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti);
spageti dengan bakso; spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused;
spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick
liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan
dengan kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi
uramaki; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan
cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran;
taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta
Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioca
pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin
(Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh
abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh
buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor
kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong
teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh
hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh
melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh
rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-
susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan
berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan
sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe;
tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva
serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari
sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan
sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan;
tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung
kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner;
tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca;
tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung
soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan
dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme,
dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki
[hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping
cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan
topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle
(Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah;
tukang sepatu ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki
[Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik
[hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt
beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat
berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gluthyx
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air

berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus
buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman  serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Must (buah) diawetkan, tanpa
fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa alkohol; Saraba; Sari buah; Sari
sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral;
Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman;
Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman,
sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air
rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet
(minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan
kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan
aroma jus buah-buahan; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air
mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air
minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan
dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi untuk
membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau
diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan kadar
alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir
jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa;
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bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah [persiapan untuk
membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan
medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and
sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola [minuman
ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak
hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens
(aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
esens hop  (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; hop
(tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing;
jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus delima;
jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma
madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem;
jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; keranjang
hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan
dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman;
konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk
membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga;
konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir);
malt wort (Bir); milk stout (bir); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam
laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai
bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan
sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-
alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman
berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa
buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah
beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah
kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman
tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak
kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit
isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule;
minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran;
minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai
persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan
medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat;
minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt
tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa
tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam
potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-
obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga
dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman
pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin,
mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai
pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol;
minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan
dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman
sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal
instan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpa-
alkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-
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alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-
alkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 16:07:47
540   EtiketDID2022016785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kol. Sugiono No. 37 Rt. 009-Rw. 003, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Winastwan Pratisto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IM Inimadu!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; madu Manuka; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 16:12:56
540   EtiketJID2022016786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I,  Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: marshmallow skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink  magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa fisioterapi; Jasa make-up; Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa perawatan

kesehatan; Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit
dan Kelamin; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan
sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan kulit; Layanan seni
menghias kuku; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata; Layanan totok wajah; Layanan tukang
cukur; Penyediaan mandi uap panas; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Pijat Bali;
Pusat kesehatan; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Salon
perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Terapi Ayurvedic; Terapi meditasi; akupunktur; bedah kosmetik; bedah kosmetik dan
plastik; hair removal dengan elektrolisis; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi
yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa aromaterapi; jasa farmasi untuk resep
kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan
dermatologi kosmetik; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut,
kecantikan, kosmetik); jasa pembentukan alis; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk
rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis,
kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan
perawatan kecantikan; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan
yang baik untuk raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan;
konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi make-up
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dan layanan aplikasi; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang
berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan ahli kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik
yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan aplikasi make-up; layanan
aromaterapi; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan ekstensi bulu mata; layanan
elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan hair removal pribadi; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan
kecantikan wajah dan tubuh; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik
medis; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan
kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan
koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan laser hair removal; layanan manikur dan pedikur; layanan medis dan
bedah; layanan mikrodermabrasi; layanan pelurusan rambut; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pengencangan kulit
laser; layanan pengeriting bulu mata; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan perawatan
bedah; layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus selulit;
layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh
pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan
ekstensi rambut; layanan perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kosmetik; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku;
layanan perawatan selulit; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan kulit
dengan laser; layanan perming bulu mata; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pijat kaki; layanan
pijat refleksi; layanan rumah sakit; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku
(nail shops); layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon
rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan
salon rambut untuk wanita; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sauna; layanan
semprot tanning salon; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari;
layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan terapi bekam; layanan threading alis; layanan
tusuk gigi kosmetik; layanan waxing tubuh; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen
makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang
berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas
mandi Turki; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan
tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan
fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi dibidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan layanan kesehatan dan
kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness),
dan konseling; menyediakan layanan program penurunan berat badan; operasi; penataan rambut; pengangkatan laser dari
varises; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; penyediaan informasi
kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyewaan
peralatan tata rambut; perawatan Rambut; perawatan bungkus tubuh; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan;
perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan
laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan
rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit
wajah; pijat ayurvedic; pijat refleksi; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; tata
rambut; terapi akupresur; terapi tubuh; tindik badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 16:43:38
540   EtiketJID2022016787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I, Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hanayura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pastel, ungu muda, biru muda, murah muda, kuning muda,, abu2
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa bedah plastik; Jasa make-up; Jasa perawatan kulit; Jasa rias pengantin; Klinik kecantikan; Klinik medikal;

Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan blow rambut;
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Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China;
Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kulit; Layanan seni
menghias kuku; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata; Layanan totok wajah; Layanan tukang
cukur; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Pijat Bali; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu
dan Anak; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; akupunktur; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; elektrolisis kosmetik; hair removal dengan elektrolisis; higienis dan perawatan
kecantikan untuk manusia; implantasi rambut; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan,
kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi
kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa pembentukan alis; jasa penata rias; jasa perawatan
kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan pribadi (perawatan
medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan
pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa;
jasa tata rias kosmetik; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan
tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan;
konsultasi make-up dan layanan aplikasi; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan
dengan produk farmasi dan medis; layanan ahli kecantikan; layanan aplikasi make-up; layanan aromaterapi; layanan
dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan ekstensi bulu mata; layanan hair removal pribadi;
layanan kebersihan gigi; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh;
layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;
layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan
kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi rias
online; layanan konsultasi rias yang disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kulit; layanan kosmetik; layanan laser hair removal; layanan manikur dan pedikur; layanan medis dan
perawatan kesehatan; layanan mikrodermabrasi; layanan obat menghilangkan rambut; layanan pelurusan rambut; layanan
pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pengeriting bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan
penyamakan airbrush; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus
coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat;
layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh
rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk
tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan rambut;
layanan perawatan selulit; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan kulit
dengan laser; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan
rumah sakit; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail
shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon
perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan
salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan
salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot
tanning salon; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan
layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning
buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine; layanan terapi; layanan terapi kecantikan; layanan
threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; memberikan informasi medis di bidang dermatologi;
memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; menenun rambut; menyediakan
informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi kecantikan
atau estetika; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan
perawatan kecantikan melalui internet; operasi plastik; pemicu titik pijat; penataan rambut; pengangkatan laser dari varises;
penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; penyediaan informasi kesehatan;
penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna,
salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan peralatan perawatan kulit; perawatan Rambut; perawatan bungkus
tubuh; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk manusia; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik
jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik
tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan
medis, higienis, dan kecantikan; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon
penyamakan dan layanan solarium; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; tata rambut; tato; terapi tubuh===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beautiky + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Gold, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Gincu; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-
penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus kutek; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
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untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot;
krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku;
lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum
dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
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shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-
sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 17:19:17
540   EtiketJID2022016789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I,  Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3D corrector
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa bedah plastik; Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet;

Jasa make-up; Jasa perawatan kulit; Jasa rias pengantin; Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan
Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan blow rambut; Layanan perawatan bulu mata palsu;
Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Layanan seni menghias kuku; Layanan sulam alis; Layanan sulam
bibir; Layanan sulam garis mata; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi
matahari; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit umum;
Rumah sakit untuk pemulihan; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Terapi meditasi; bedah kosmetik; bedah
kosmetik dan plastik; hair removal dengan elektrolisis; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; implantasi rambut;
jasa aromaterapi; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa kecantikan, yaitu
layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan,
diet, olahraga dan gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut,
kecantikan, kosmetik); jasa pembentukan alis; jasa penata rias; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan
kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan pribadi (perawatan
medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan
dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa spa; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa waxing
tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konseling medis; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan
tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; layanan ahli kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk
digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan aplikasi make-up; layanan dermatologis untuk merawat
kondisi kulit; layanan ekstensi bulu mata; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan
wajah dan tubuh; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik medis; layanan
konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan
konsultasi kecantikan; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laser hair removal; layanan manikur dan pedikur; layanan mikrodermabrasi; layanan pelurusan rambut; layanan pemesanan
salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan alis; layanan
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pencelupan bulu mata; layanan pengencangan kulit laser; layanan pengeriting bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan
penyamakan airbrush; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan
perawatan bedah; layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan
bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus
tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan
kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu
mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh;
layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan
oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit;
layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah
dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perming bulu mata;
layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan rumah sakit; layanan
salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan
salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit;
layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan sauna;
layanan semprot tanning salon; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan
spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan
untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan
perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan terapi; layanan terapi
kecantikan; layanan threading alis; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis; memberikan informasi yang
berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; menyediakan informasi dalam
bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan
kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; operasi plastik; penataan rambut;
pengangkatan laser dari varises; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; penyediaan informasi secara on-
line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan
rambut dan pijat; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut;
penyewaan peralatan tata rambut; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan;
perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan
laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser
kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; pijat ayurvedic; pijat refleksi; restorasi rambut;
salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; tata rambut; tato; terapi akupresur; terapi
tubuh; tindik badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 17:31:57
540   EtiketDID2022016790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Keude Krueng, RT/RW. -/-, Kel./Desa. Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur,
Kab. Aceh Utara - Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 24371

CUT WAHYUNI ROSITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBSKIN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Gincu; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
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Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-
penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus kutek; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot;
krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku;
lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
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dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum
dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-
sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Halaman 162 dari 483



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 18:40:18
540   EtiketDID2022016792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I,  Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hnyr hanayura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pastel, ungu muda, biru muda, merah muda, kuning muda, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau

kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan riasan; Balsem kecantikan;
Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Eyeliner; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan 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; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; 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 balm cacat;
Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan
rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim
tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur;
Lembaran untuk pori-pori di hidung; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion Pengelupasan Kulit; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk 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; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk pijat; Minyak yang
mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit non medis; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna
bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade alis; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (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 mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu basah;
Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; astringen untuk keperluan
kosmetik; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk
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keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basis
make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma untuk keperluan kosmetik; bedak bayi [perlengkapan mandi];
bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak mandi; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah ditekan; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pemoles; bubuk tubuh
berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat
wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emolien
kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; garam mandi beraroma; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
garam pemutih; 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 setelah matahari; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit;
highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias
yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari
perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-
up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk wajah
dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim;
krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir;
krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion
dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik;
losion; losion  untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; 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 pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat yang
membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah memurnikan arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; 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; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi berbentuk
pena; pemutih ketiak; pemutih selakangan; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
pensil blush on; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penyegar kulit; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
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palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam
bentuk krim  (Cream blush); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
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; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi
kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan; sediaan pemutih
gigi; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; 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 matahari bukan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna
darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas
luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan 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; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serpih mandi;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; stiker seni tubuh;
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat
dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian alami; wewangian kayu cedar; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 18:53:17
540   EtiketDID2022016793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Djairi RT 001 / RW 02, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740
PT. BERMUDA MAJU BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lo Fier
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bangga
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning emas, hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Produk kosmetik; Sabun kosmetik; Spray wajah

(kosmetik); kosmetik; kosmetik tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik;
paket kosmetik wajah; serum kulit (kosmetik); toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 19:05:57
540   EtiketJID2022016794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Segara Katon, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Ahmad Sianturi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOMBOK DOKUMENTASI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah 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.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan,
pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa pelatihan fotografi; Jasa proses gambar digital (fotografi);
Jasa studio fotografi; Layanan fotografi; Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; 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;
fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; instruksi fotografi; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa
fotografi pernikahan; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi;
layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan perpustakaan fotografi; pengeditan film fotografi; penyewaan kios-kios (kiosks)
fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video;
penyewaan peralatan fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 19:09:30
540   EtiketDID2022016795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONCOL GANG MENTARI 2 RT 004/013 PEKALONGAN TIMUR, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah

MUHAMMAD BAGUS MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WISDOMINA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana pelindung kaki; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama;

Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian]; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana dalam [pakaian]; celana kasual; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk
wanita; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian];
gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas tiga potong [pakaian]; jubah pembaptisan; kain oto untuk anak-anak; kain
oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kantong untuk pakaian; kaus kaki anak-anak; kerudung [pakaian]; kostum
rakyat [pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies
[underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam
termal; pakaian dansa; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar
untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria;
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pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk
anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tenis; pakaian tidur bersalin; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; paramentos [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu panjat;
setelan pakaian formal wanita; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi pesta
[pakaian]; tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 19:38:12
540   EtiketJID2022016796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I,  Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hnyr hanayura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pastel, ungu muda, biru muda, merah muda, kuning muda, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan melalui media

elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau
metode pemberian diskon hak istimewa; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; 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 grosir; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan
secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah
tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran;
Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan
sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa
perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); 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 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 toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk
perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek
memutihkan kulit; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas
punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek
memutihkan kulit; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan
informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus
untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan
pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel department store; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; 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,
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sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Manajemen
bisnis toko serba ada; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil
dan periklanan; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyelenggarakan
penjualan barang dengan sistem arisan; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan
poster; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengiklanan di surat kabar; Pengoptimalan situs web; Penyediaan
informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan
jasa; Peragaan barang; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; 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;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Ritel
online; TOKO SERBA ADA; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman
online; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; 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;
belanja online; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi barang promosi;
distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; grosir barang (dengan berbagai
media); iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial televisi; iklan,
promosi, dan layanan keagenan; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa grosir dan eceran; jasa informasi komersial yang disediakan oleh
akses ke database komputer; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa penjualan produk
serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa promosi dan
pemasaran secara online; 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 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 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 toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer
global untuk komputer,; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail sehubungan
dengan hadiah; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa penjualan barang; jasa-
jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk
aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; 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 katalog
elektronik; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
pemasaran email; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi;
layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; 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 online; layanan ritel yaitu administrasi hadiah
diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk
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pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan
makanan dan minuman; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko grosir menampilkan
persiapan wewangian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan waralaba dan ritel;
menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam
bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi
penjualan; minimarket; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemasaran kata-kata melalui mulut; penerbitan sertifikat
hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang
dan jasa untuk keperluan bisnis); pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan grosir sampo;
penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penyebaran materi
pemasaran; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan
jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web;
perdagangan barang; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi
rencana dan konsep media dan iklan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan situs bisnis; promosi atas undian
berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan untuk
orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi;
providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; radio, televisi, iklan daring
(online); semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; stan
penjualan makanan ringan; tata buku; toko; toko grosir; toko yang menjual perhiasan; transaksi komersial secara online;
transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 19:44:03
540   EtiketDID2022016797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Katamaran Indah 8 no 2D, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
Tunggal Tandun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MR M ROSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda ungu metalik
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengisi dermal yang dapat disuntikkan; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan

kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 20:06:19
540   EtiketDID2022016798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM A, 12/F KIU FU COMM BLDG, 300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG
KONG, CHINA

PEILAI CORPORATION LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mutiara Suseno LL.B., M.H.
Mutiara Patent  Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta
Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNNY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air beling; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Busa pembersih;

Busa rambut; Fondation yang lembut; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim kulit kering
(kosmetik); Larutan pembersih muka; Losion mandi berendam; Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah pembersih pori-pori; Pelembab dari susu; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Perona mata; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower
dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan
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untuk menahan sinar matahari; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Spray wajah (kosmetik); air lavender; air
toilet biasa; air wangi; amplas untuk mengasah pensil gambar; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran
(shower); cairan pembersih; celak mata; deodoran untuk kaki; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas abrasif; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik
untuk kuku; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; krim dan sediaan setelah matahari; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim malam; krim masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengencang [kosmetik]; krim yang hilang; lapisan dasar cat kuku; lipstik; lotion
masker tubuh; make-up dijual dalam bentuk compact; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak berjemur [kosmetik]; minyak kolonyo; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; mousses [kosmetik]; paket masker untuk keperluan
kosmetik; parfum dan air toilet; pelembab; pembentuk garis bibir; penghilang noda; pensil alis; pensil blush on; pensil make-
up; pensil mata; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk
dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk pelindung matahari (kosmetik);
sabun batangan untuk toilet; sabun mandi; sabun tanpa air; sediaan abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan pembersihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan untuk mengilatkan [semir];
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; shampoo kering; sulingan herbal; tabir surya tahan air; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat
dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-
up; tisu yang diresapi dengan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; wangi-wangian; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 20:15:37
540   EtiketJID2022016799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SINGA RAYA BLOK S-4 NO. 53 RT.008/RW.009 CIKARANG BARU -
KELURAHAN JAYAMUKTI KECAMATAN CIKARANG PUSAT, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17530

AGUNG WAHYUDI, ST.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Vara Indrasari SE., MBA., MH.
BRANDTRUST - Intellectual Property Consulting  RUKO BOUGENVILLE   Jalan
Raya Tanggul Kalimalang No. 48 F   Kel. Jatibening - Kec. Pondok Gede

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOP AYAM PAK MIM AGUNG KLATEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa 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; Kantin; Kedai; 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 restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-
kafe dan bar-bar; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan
makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; katering makanan dan
minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; layanan kantin
swalayan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman
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untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari
layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pelayanan dalam menyediakan
makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 21:00:42
540   EtiketDID2022016800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RSI Faisal Raya I,  Phinisi Nusantara Reside Rt.009/002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini,Kota Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90222

Arno Edwin Gilang Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hnyr hanayura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pastel, ungu muda, biru muda, merah muda, kuning muda, abu-abu
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; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bawang
hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk
gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; CELANA
DALAM UNTUK HAID; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray;
Deodoran untuk kain dan udara; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat
herbal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi
keriput; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan
pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan
tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu
mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah
tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air
susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan
Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kertas tisu untuk
kesehatan; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; MINYAK ANGIN; MINYAK
SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari
minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan
dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa
untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu);
Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak
Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang mengandung obat; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen
diet; OBAT BIUS; OBAT MERAH; Obat Pemutih; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur gigi; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya
tahan tubuh; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; PEMBALUT HIGIENIS;
PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut untuk haid; Pembasmi nyamuk; Pembersih
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kulit medis antibakteri; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan
biologis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk kesehatan mata; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk-produk
ekstrak rami (untuk medis); Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI
BERENDAM; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ
kewanitaan; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat];
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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; Semprotan
mulut mengandung obat; Serat untuk keperluan diet; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang
bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; 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 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
laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan gizi;
Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen
makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen mineral untuk bahan
makanan; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak
ikan; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna
hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk
nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu formula yang mengandung susu kambing;
TONIK OBAT KUAT; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu;
Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang
dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan
dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan
dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Yogurt untuk bayi; air mineral untuk
keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; anestesi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; astringen untuk keperluan medis; bar energi suplemen gizi; bedak salicyl; bedak
yang mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes);
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; deodoran (selain
untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran untuk pakaian; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi;
desinfektan semprot; ekstrak herbal obat; elektrolit untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk suplemen diet; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; garam air mineral; garam mineral untuk
keperluan medis; garam mineral untuk mandi; gel dermatologis berbasis kortison; gel, krim dan solusi untuk penggunaan
dermatologis; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; infus obat; jamu dalam bentuk kapsul;
jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk memelihara kesehatan organ
kewanitaan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing;
kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kolagen untuk keperluan
medis; kompres pendingin; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K portabel; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim
hidrokortison; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim obat; krim obat untuk
melembabkan kulit; 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 pelindung obat;
krim-krim yang mengandung obat; lilin telinga; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion farmasi untuk kulit; lotion obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lumpur
obat; lumpur untuk mandi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan
disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter
hewan dan akuakultur; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan suplemen vitamin dan mineral;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman bervitamin; minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau
karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan
anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng;
minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat herbal;
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minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral
dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu);
minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman
yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak hati
ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak obat;
minyak terapi untuk kesehatan; mitisida; multi-purpose analgesik balm obat; obat alergi; obat dan salep herbal; obat herbal;
obat jerawat; obat luar berbahan baku herbal; obat penggemuk badan; obat pereda luka bakar; obat tetes pereda batuk; obat
traditional penggemuk badan; obat-obatan; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing
tubuh; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk keperluan manusia; pasta gigi obat; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pelumas vagina; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pembilasan hidung; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; perban bedah;
perban perekat untuk luka kulit; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet
rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen yang mengandung obat; pewangi
untuk mobil; pil antioksidan; plester; plester bedah; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan
medis; popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk sampingan
dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis;
produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; royal jelly [suplemen gizi]; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun obat untuk tangan; sabun obat
untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep antibiotik; salep kulit terbakar; salep merkuri; scrub bedah; sediaan dermatologis;
sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmakologis untuk
perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk pencegahan
stretch mark; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan
multivitamin; sediaan pengganti elektrolit; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan sanitasi kuku; sediaan vitamin dan mineral
untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan pendingin [medis]; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen);
serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; solusi injeksi untuk keperluan medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan
graze; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan
nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet wheatgrass; suplemen
diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal;
suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; 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 tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dan
nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen
makanan kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan
mineral; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula
yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; tablet antibiotik; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen
vitamin; teh daun kelor (jamu); teh obat; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes minyak cod-liver; tisu sanitasi sekali pakai;
tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; vitamin; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 21:23:27
540   EtiketJID2022016801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM A, 12/F KIU FU COMM BLDG, 300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG
KONG, CHINA

PEILAI CORPORATION LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mutiara Suseno LL.B., M.H.
Mutiara Patent  Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta
Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNNY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 173 dari 483



591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko

ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Layanan pusat perbelanjaan
(Mall); Menyediakan informasi bisnis; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pengecer barang-
barang; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; beriklan melalui Internet; distribusi materi
iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; hubungan Masyarakat;
iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa
periklanan; 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; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan promosi;
layanan pemasaran untuk orang lain; 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 toko ritel dan layanan toko ritel online; manajemen bisnis; memberikan saran dan informasi bisnis dan
komersial; memberikan saran produk konsumen; order melalui surat; pemasaran; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran langsung; pemasaran yang ditargetkan; penelitian pemasaran; pengkoordinasian strategi
pemasaran pihak ketiga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penyebaran materi pemasaran; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyewaan materi publikasi; produksi
program teleshopping; promosi penjualan; riset bisnis dan pemasaran; saran dan konsultasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 21:42:40
540   EtiketJID2022016802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malaka No. 15A RT 02/05, Cilangkap, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Peny Meliaty Hutabarat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Adapto.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 21:56:04
540   EtiketDID2022016803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.GUNUNG RAYA DALAM BLOK D NO. 45 RT.05 RW.011, KEL. CIREUNDEU,
Kota Tangerang Selatan, Banten

H.MAHEDA DWINARENDRA, MBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAMAT EMAS MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, gradasi emas, orange, biru, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk tablet; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair

dan kapsul obat herbal===

Halaman 174 dari 483



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 22:10:54
540   EtiketJID2022016804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TELAGA GOLF IV No. 54 ARAYA, RT. 006 RW. 006, Kel/Desa: TIRTOMOYO,
Kecamatan PAKIS, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65154

RATIH MUSTIKANINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mohammad Isrok S.H., M.H.,
M. Isrok dan Rekan  Perumahan Joyogrand Blok E1 Nomor 19 Malang, Jawa Timur
65114

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUBUK SENJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa restoran; layanan kafe dan restoran; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/03/2022 22:26:44
540   EtiketDID2022016805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Terrace Blok GG4 No. 58, Jln. Taman Surya 5, RT.007 / RW.003,   Kelurahan
Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

CV PANGAN NUTRISI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ahjoosie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan dasar jus buah; Bir jahe

dari minuman jus jahe; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran yang
bernutrisi; Konsentrat  jus buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah; Minuman jus
buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu,
minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk
membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; jus; jus agave
[minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus
buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus
delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus
kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus
palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel;
konsentrat jus buah; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman buah dan jus buah; minuman jus anggur, tanpa-
alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman
jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem;
minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-
alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; must (jus buah)===
===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan jus bar; layanan kopi dan jus bar; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah===
===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; Jus jahe [minuman]; Roti,
sandwich, biskuit; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti
sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; hamburger [sandwich]; hot dog
[sandwich], pai daging; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran;
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; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich gulung;
sandwich hot dog; sandwich ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 09:15:06
540   EtiketDID2022016806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROYAL 2. JL. SINGOSARI RAYA NO.08 RT. 001 RW. 016 KEL. PORIS PLAWAD
INDAH - KEC. CIPONDOH , Kota Tangerang, Banten

FONDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FDX 1
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, KUNING EMAS , HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oli mobil; Oli pelumas; oli motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 09:18:41
540   EtiketDID2022016807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROYAL 2. JL. SINGOSARI RAYA NO.08 RT. 001 RW. 016 KEL. PORIS PLAWAD
INDAH - KEC. CIPONDOH , Kota Tangerang, Banten

FONDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FDX 2
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, MERAH, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oli mobil; Oli pelumas; oli motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 10:08:15
540   EtiketDID2022016808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 27 Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12240

PT WIN FARMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bebtelovimab
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam

obat-obatan; anti-infeksi; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan manusia; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; kapsul untuk obat-obatan; obat-
obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk penggunaan medis; pil
untuk keperluan farmasi; sediaan antibiotik; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; tablet antibiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 10:47:14
540   EtiketDID2022016809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pilang Raya Komplek Puri Indah Regency No. 21, RT/RW: 004/003,
Kel/Desa: Kedungjaya, Kec: Kedawung, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, Kabupaten

Nadiya Nur Aisyah
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Cirebon, Jawa Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prive Scarf
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan Hitam dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung

kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian
jeans untuk anak; Pakaian muslim; 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; Peci; Penutup
kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Songkok (Peci); Topi pramuka; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang
terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; atasan berkerudung; baju busana muslim; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
gamis; jaket berkerudung; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian
luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian olahraga muslim; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); pullover berkerudung; topi berukuran kecil yang pas
di kepala; topi dan peci; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 11:13:49
540   EtiketDID2022016810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KEPU GANG V NO. 314, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Aldo Gilbert Soeryadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sizzled Street Snack Pack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan ayam goreng; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk terbuat dari

kentang; ayam; daging asap; daging masak; daging olahan asap; daging sapi; kentang goreng; kentang goreng termasuk
kentang goreng dengan diberi taburan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; keripik kentang;
makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari
daging; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk yang terutama terdiri dari daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 11:45:00
540   EtiketDID2022016811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan P Diponegoro 25, RT 001/ RW 002, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
Rohdi Renanta Zulhan, S.P.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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GLXY
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Biru Tua, Biru Muda, Kuning dan Kuning Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
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mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet 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
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan
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farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk
rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk
keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit
mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk
pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk
dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan
herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
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pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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 berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; 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; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis);
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena
kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
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pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet;
Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan
vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung
susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK
KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi
hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat
mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk
penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder,
suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas
untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan
dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan,
yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia;
aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan
untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik
untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis;
agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen
gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat;
agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-
obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen
pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman
obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman
berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan
heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk
air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri
(termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk
mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air
yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan
farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan
farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali
iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik;
analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi
lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah;
anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-
inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik
dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter
hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral
untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik;
antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk
penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian;
antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk
tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam
amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat
untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik;
bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan
ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan
medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan
medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium
dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan
pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan
butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan
tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan
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untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan
protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi;
bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan
untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-
bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki;
balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan
farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia;
bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai
untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi
suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan
sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu);
bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan
medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee
pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk
keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium;
bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk
keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai
suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki
atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang
mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan
untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk
rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti
makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis; campuran makanan
bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis;
campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk
rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan
hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam
menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari
kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa,
sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis;
cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk
keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-
mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis;
daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk
tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk
penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran
untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan
untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen
kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan
medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium;
disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril;
dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekspektoran;
ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis;
ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan;
ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak
tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan
ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien
untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk
keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester
selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter selulosa untuk
keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; farmasi analgesik
yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk keperluan
farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk keperluan medis; film
pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi
bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk
konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan
hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
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fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan
dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan
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yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik
serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
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obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis;
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perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
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sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
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oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
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perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
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dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan
ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati
diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
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babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 11:53:23
540   EtiketDID2022016812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
PT DIFA NUSANTARA ABHIPRAYA
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Nusa Tenggara Barat, 83518
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASWADINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; bendera kain; kafan; kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 14:38:03
540   EtiketDID2022016814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letkol Iskandar No. 05, Palembang, Sumatra Selatan, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30124

PT. SAPTA MULIA PUHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KMTI
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 PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; Baja Datar; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja

Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan
Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis seng;
Baja ringan; Baja ringan seng; Barang-barang dari besi untuk pintu; Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu,
mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Batang baja; Baut jendela dari logam; Baut logam; Besi balut; Besi beton; Besi siku;
Besi, kasar atau setengah dikerjakan; Bilah Baja Bulat; Engsel pintu dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain
elektronik; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan
seng dan almunium; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kawat besi; Kawat beton; Kawat galvanis;
Kepala sumur di bawah laut dan peralatan terkait; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan
almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Logam Untuk penutup
lantai tersusun (baja ringan); Mur mata; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Paku; Paku [brad]
dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku];
Paku potong; Paku tapal kuda; Panel baja lapis; Panel insulasi panas terbuat dari pelat metal baja lapis paduan aluminium (Al)
dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Penutup atap dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc)
yang dilapisi panel insulasi busa  Polietilena; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki;
Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium dan paduan aluminium serta billet,
lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi, tangkai; Profil u baja ringan; Profil z baja
ringan; Rangka atap baja ringan; Roda Untuk Jendela; Roda jendela geser; Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari
logam; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium;
Seng plat; Seng roll galvanis; Sisipan mur dari logam biasa; TIANG LAMPU BESI COR; TULANG KAWAT BAJA; Tombak
(logam campuran antara tembaga dan seng); Tombol dari baja; Waje (Baja); atap baja ringan; baja berlapis; baja beton; baja
canai dingin gulungan; baja canai panas gulungan; baja ditempa; baja karbon; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja
lembaran lapis seng; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja slab; balok besi atau baja; balok besi kasar (metalurgi);
barang-barang dari besi; batang baja yang cerah; baut angkur dari logam; baut cincin; baut kunci logam; baut logam; baut
mata; baut terkunci logam; baut, flat; berlapis seng lembaran baja; besi; besi atau baja skrap; besi beton; besi cor; besi cor
untuk digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; besi krom; bijih seng; chocks roda dibuat
terutama dari logam; cincin  mur aluminium; digulung dan dikupas atau tanah tabung baja; engsel; engsel dari logam; engsel
dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel
pintu logam; gembok; gembok logam; hollow baja ringan; ingot besi murni; kabel baja; kabel klem logam; kabel non-listrik dan
kabel dari logam biasa; kabel non-listrik dari logam biasa; kabel sling; kanal c baja ringan; kawat; kawat aluminium; kawat
ayam; kawat baja; kawat beton; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat pengikat; klem roda [sepatu]; klem roda
logam; klip kabel logam; kunci gembok; lembaran baja galvanis; lembaran besi; mengikat sekrup logam untuk kabel; mural
genteng metal; mural logam; nok baja ringan; paku; paku keling logam; paku payung jok logam; pasir besi; persimpangan dari
logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa baja; pipa besi cor; pipa logam, termasuk yang
terbuat dari paduan baja dan titanium; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; seng; seng dan paduan; strip
gemuruh logam; talang baja ringan; unit pintu besi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 15:11:56
540   EtiketJID2022016815
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NUSUPAN RT 003 RW 028 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta, 55291

PT. LAC VARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITY GRILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan

makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu
di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran, bar, dan layanan lounge
koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:07:57
540   EtiketDID2022016816

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 : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Ayam olahan ; Bahan pengganti daging; Beef Burger; Biji olahan; Daging kalkun; Daging sapi angus; Daging

sapi muda; Jeli; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Makanan ringan berbahan dasar
singkong; Mentega almond; Pastry isi daging; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan daging; Sediaan jamur; Selai; Sosis; Susu UHT;
Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan
utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu
dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu kedelai; Susu kocok; Tahu; Veal stock (olahan dari tulang daging
sapi muda); Yoghurt; agar-agar siap saji; agar-agar*; ayam; ayam goreng; bahan pengganti susu; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah-buahan, kaleng; bubur buah; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; cold cuts (daging); daging; daging asap; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging babi dan
kacang kalengan; daging beku-kering; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham yang diawetkan
atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging kemasan; daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging
panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging,
diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, unggas dan binatang buruan; dimsum; gelatin daging; hidangan
daging siap; ikan teri, tidak hidup; irisan daging kambing; kacang digoreng ulang; kacang kalengan; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang olahan; kacang panggang; kacang, diolah; kebab shish (daging); keju; keripik kentang;
keripik pisang; konsentrat kaldu daging; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi
manusia; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar  daging; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri
dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging;
makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut yang dikeringkan; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar
daging; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; margarin;
mentega; minuman berbahan dasar susu; mousses berbahan dasar daging; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbasis daging;
pangsit berbahan dasar kentang; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta yang
sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); patties hamburger; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan
daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama
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terdiri dari daging; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari
daging; salad daging; salad daging kalkun; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), bukan hidup; sayuran cepat beku; sayuran
mentah, diiris; sayuran, kaleng; selai; selai kacang; selubung sosis, alami atau buatan; sosis daging; steak daging; sup instan
atau sebelum-dimasak; susu; susu almond; susu bubuk, selain untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; tajine [hidangan
daging, ikan atau sayuran]; tempe; udang, tidak hidup; unggas, tidak hidup; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas
Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:14:10
540   EtiketDID2022016817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN SIXTH AVENUE BLOK J01A NO 20 - 22, CITRA GARDEN 6, TEGAL ALUR,
KALIDERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11830

PT CHANDRAHEALTH PROFITAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: rehati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nyaman
591 Uraian Warna : Hijau Tua #414141 R:65 G:65 B:65 C:67% M:60% Y:59% K:46%, Hijau Medium #475124 R:71 G:81 B:36 C:66% M:47% Y:

98% K: 42%, Hijau Muda #ABC956 R:171 G:201 B:86 C:37% M:4% Y:85% K:0%, Krem #EBDFC3 R:235 G:223 B:195 C:7%
M:9% Y:24% K:0%, Putih #FFFFFF

511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk pijat; Losion untuk pijat; Minyak untuk pijat; minyak pijat; sediaan pijat tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:20:05
540   EtiketJID2022016818

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 : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Distributor; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;

Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa promosi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
perabotan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Manajemen Usaha; Penyediaan platform e-commerce
untuk tujuan ritel melalui Internet.; Toko perabotan; Toko serba ada; administrasi bisnis; administrasi usaha; demonstrasi
barang; distribusi sampel; fungsi kantor; jasa bisnis dan periklanan; jasa grosir untuk furnitur; jasa informasi bisnis; jasa jasa
katalog toko eceran; jasa ritel; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; layanan pemesanan online; layanan
perdagangan elektronik; layanan promosi; layanan ritel online; layanan ritel untuk furnitur; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; manajemen bisnis; pemasaran; penataan etalase toko; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; periklanan; promosi penjualan; toko; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:32:12
540   EtiketJID2022016819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purwareja, RT 001 RW 008, Kel. Purwareja,    Kec. Purwareja Klampok,
KABUPATEN BANJARNEGARA,   JAWA TENGAH , Kabupaten Banjarnegara, Jawa
Tengah, 53473

ISMUHARTINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Erinaldi M.H.
Perumahan Puri Kencana Permai 2 Blok H No. 9   Rt. 04 Rw. 011 Mekarsari, (Jalan
Radar AURI)

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KLINIK BUNDA ISMU + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru, hijau, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri dirumah

dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi, neurologi, dan
hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa konsultasi kesehatan di
bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa layanan
perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Jasa
spa kesehatan; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,
perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa
pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; informasi, nasihat
dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa perawatan kesehatan
dan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; klinik khitan/sunat; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan;
layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-
anak yang sakit; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:32:27
540   EtiketJID2022016820

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 : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bar; Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Kafetaria;

Kantin; Kedai kopi; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa
kafe; jasa katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bistro;
layanan kantin; layanan motel; layanan restoran swalayan; layanan wisma; pemesanan hotel; pengukiran makanan;
penyewaan alat memasak; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran
swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:41:13
540   EtiketDID2022016821

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 : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Ayam olahan ; Bahan pengganti daging; Beef Burger; Biji olahan; Daging kalkun; Daging sapi angus; Daging

sapi muda; Jeli; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Makanan ringan berbahan dasar
singkong; Mentega almond; Pastry isi daging; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan daging; Sediaan jamur; Selai; Sosis; Susu UHT;
Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan
utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu
dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu kedelai; Susu kocok; Tahu; Veal stock (olahan dari tulang daging
sapi muda); Yoghurt; agar-agar siap saji; agar-agar*; ayam; ayam goreng; bahan pengganti susu; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah-buahan, kaleng; bubur buah; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; cold cuts (daging); daging; daging asap; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging babi dan

Halaman 196 dari 483



kacang kalengan; daging beku-kering; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham yang diawetkan
atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging kemasan; daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging
panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging,
diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, unggas dan binatang buruan; dimsum; gelatin daging; hidangan
daging siap; ikan teri, tidak hidup; irisan daging kambing; kacang digoreng ulang; kacang kalengan; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang olahan; kacang panggang; kacang, diolah; kebab shish (daging); keju; keripik kentang;
keripik pisang; konsentrat kaldu daging; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi
manusia; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar  daging; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri
dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging;
makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut yang dikeringkan; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar
daging; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; margarin;
mentega; minuman berbahan dasar susu; mousses berbahan dasar daging; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbasis daging;
pangsit berbahan dasar kentang; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta yang
sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); patties hamburger; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan
daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama
terdiri dari daging; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari
daging; salad daging; salad daging kalkun; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), bukan hidup; sayuran cepat beku; sayuran
mentah, diiris; sayuran, kaleng; selai; selai kacang; selubung sosis, alami atau buatan; sosis daging; steak daging; sup instan
atau sebelum-dimasak; susu; susu almond; susu bubuk, selain untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; tajine [hidangan
daging, ikan atau sayuran]; tempe; udang, tidak hidup; unggas, tidak hidup; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas
Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:42:27
540   EtiketJID2022016822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAKETSAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Dasar Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket,

bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan
barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi; Layanan penyewaan kotak dokumen, penerusan dan
penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen untuk orang lain; Pengangkutan paket; Pengemasan, pengambilan,
transportasi, pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Transportasi udara untuk penumpang, paket,
surat, kargo dan barang; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa-jasa
pengangkutan wisatawan; konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi udara untuk barang dan
orang; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran paket dan dokumen elektronik untuk orang lain; memberikan
informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; mengatur tur perjalanan wisata; pemantauan dan pelacakan
pengiriman paket [informasi transportasi]; pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara ekspres
melalui transportasi udara; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket,
paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat;
pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman
dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat
dengan berbagai moda transportasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:48:42
540   EtiketJID2022016823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd
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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 : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Distributor; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;

Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa promosi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
perabotan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Manajemen Usaha; Penyediaan platform e-commerce
untuk tujuan ritel melalui Internet.; Toko perabotan; Toko serba ada; administrasi bisnis; administrasi usaha; demonstrasi
barang; distribusi sampel; fungsi kantor; jasa bisnis dan periklanan; jasa grosir untuk furnitur; jasa informasi bisnis; jasa jasa
katalog toko eceran; jasa ritel; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; layanan pemesanan online; layanan
perdagangan elektronik; layanan promosi; layanan ritel online; layanan ritel untuk furnitur; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; manajemen bisnis; pemasaran; penataan etalase toko; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; periklanan; promosi penjualan; toko; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:53:58
540   EtiketJID2022016824

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 : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bar; Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Kafetaria;

Kantin; Kedai kopi; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa
kafe; jasa katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bistro;
layanan kantin; layanan motel; layanan restoran swalayan; layanan wisma; pemesanan hotel; pengukiran makanan;
penyewaan alat memasak; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran
swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 16:59:07
540   EtiketJID2022016825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintang Diponggo Kav. 744, RT/RW: 001/010, Kota Surabaya, Jawa Timur
FENI JUSTIANI TJAHJONO

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 :

: BITS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BITS: Merupakan singkatan dari Biru Information Technology System.
591 Uraian Warna : Biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain pemrograman komputer, pemrograman

komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer; Desain program komputer; Desain program komputer yang
memanfaatkan kecerdasan buatan; Desain situs web; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain,
pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(software) komputer; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Jasa dan saran
dalam hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan
teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan
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aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web untuk e-commerce; Layanan keamanan komputer, yaitu layanan untuk menegakkan, membatasi dan
mengendalikan hak akses pengguna sumber daya komputasi awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk; Layanan komputer
awan/cloud; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam
memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan
program komputer kecerdasan buatan; Penyewaan sistem komputer; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak
aplikasi mobile; Situs web; analisis air; analisis kualitas air; analisis kualitas air aliran; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diakses melalui situs web; desain dan pengembangan komputer dan program komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan program basis data
komputer; desain dan pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data;
desain industri; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
yang disesuaikan; desain program untuk pemrosesan data; desain teknis dan perencanaan pabrik pemurnian air; desain web;
desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web
untuk orang lain; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, penyewaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain,
pengembangan, implementasi, analisis, integrasi, pemantauan kinerja, pencadangan, pemulihan, diagnosa, pengujian dan
pengelolaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual
untuk pihak lain; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain;
jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pasokan air; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan
aplikasi basis data; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat
dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan
pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak
ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; komputasi awan;
konsultasi dalam bidang IT dan transformasi aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi,
pengujian, optimisasi, pengoperasian dan manajemen proyek komputer; konsultasi di bidang komputasi awan, desain
penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program perangkat lunak komputer; layanan integrasi sistem; layanan integrasi sistem komputer; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur
komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
integrasi sistem komputer; layanan kontrol kualitas air; layanan teknologi informasi; membuat dan memelihara situs web;
membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui program komputer; mengembangkan program komputer
untuk sistem cash register elektronik; menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan
(cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk
memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat
ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi
pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi
media sosial dan analisis bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
yaitu platform yang memungkinkan karyawan penjualan untuk memperbarui melihat dan menerima data yang disimpan dalam
basis data komputer perusahaan secara waktu nyata; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh yang menyediakan intelijen manajemen bisnis terintegrasi secara real time dengan menggabungkan
informasi dari berbagai sumber data dan menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat
lunak pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan
pesanan berbagi data pelanggan dan menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan
mengotomatiskan percakapan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat diunduh,
perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing);
menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas penyimpanan data;
pemantauan kualitas air; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan program
komputer; pemrograman komputer; pemrograman komputer untuk orang lain; pengembangan aplikasi piranti lunak,
modernisasi dan integrasi cloud; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan pengontrol yang dapat diprogram; pengembangan
program komputer; pengembangan program untuk pemrosesan data; pengembangan situs web; pengembangan,
pemrograman, dan penyewaan program pemrosesan data; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi
pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi
layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi berupa perangkat
lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan,
tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan pelanggan; penyediaan online aplikasi
berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan program komputer untuk telepon
genggam; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan
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non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan perangkat keras
dan lunak komputer; penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak
basis data komputer; penyewaan perangkat lunak dan program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan
perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem
pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak untuk
manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen inventaris; penyewaan perangkat lunak untuk
mengimpor dan mengelola data; penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; penyewaan perangkat ringan komputer;
penyewaan program pengolahan data; penyewaan ruang memori di server; penyewaan server basis data kepada pihak ketiga;
penyewaan server web; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak
sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk
orang lain; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan,
mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things
(IoT); perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; styling [desain industri];
survei; survei teknis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 17:36:13
540   EtiketDID2022016826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palmerah Barat No.9, Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. ADICIPTA BOGA INTIPRIMA

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 :

: IZUKA GYOZA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit tipis kering; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;

Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Hamburger sandwiches; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Kopi yang tidak disangrai; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering
(pastri); Kue-kue; 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 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 dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; 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
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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; Paket makanan dalam
kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Permen; Pulut Nasi; Saus untuk pasta dan
nasi; Sediaan hidangan nasi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sushi; Vermiseli pita; Yoghurt beku;
bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; biskuit; bola nasi ketan; bubur nasi; bumbu masak; chinese stuffed dumplings
(gyoza, cooked); coklat; dekorasi kertas nasi untuk kue; es krim; gimbap [hidangan nasi Korea]; gula-gula; gyoza; hamburger
[sandwich]; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; intip (makanan
terbuat dari nasi yang di goreng); jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang,
ayam, ham, dan sosis pedas]; karamel [permen]; kecap; keripik nasi; kertas nasi yang bisa dimakan; kerupuk nasi; kopi; kopi
buatan; kukis (kue kering); 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 ringan berbahan dasar gandum; makaroni; makaroni [kue kering]; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman
dengan bahan dasar teh; 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; panekuk; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pizza; produk nasi untuk makanan; puding; roti*;
salad nasi; sambal; saus; saus untuk nasi; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan
rumput laut; senbei [kerupuk nasi]; sereal, diproses; spaghetti; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam
mangkuk; tortilla; wafel; wafer; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan
jujub]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 17:47:30
540   EtiketJID2022016827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palmerah Barat No.9, Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. ADICIPTA BOGA INTIPRIMA

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 :

: IZUKA GYOZA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara

online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko serba ada; Toko
yang menjual kue; jasa penjualan makanan dan minuman; toko online; toko roti; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 17:58:07
540   EtiketJID2022016828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palmerah Barat No.9, Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. ADICIPTA BOGA INTIPRIMA

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 :

: IZUKA GYOZA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
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restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran
secara online; Penyediaan katering; Restoran Masakan Korea; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan
katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa 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; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar
dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 18:03:18
540   EtiketDID2022016829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palmerah Barat No.9, Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. ADICIPTA BOGA INTIPRIMA

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 :

: IMPERIAL CHILI OIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap; Pasta cabai dalam minyak; sambal; saus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 18:07:44
540   EtiketDID2022016830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Palmerah Barat No.9, Kel. Glora, Kec. Tanah  Abang, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. ADICIPTA BOGA INTIPRIMA

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 :

: IMPERIAL XO SAUCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap; Pasta cabai dalam minyak; sambal; saus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 18:11:52
540   EtiketJID2022016831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung Permai V Blok C 18/2, RT 012/RW 011, Sunter Agung, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Harsha Ashok Daryanani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERBA DECOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-
sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
pengadaan 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 – barang
untuk dekorasi rumah.; 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;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan toko
grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; 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,
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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: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia
dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de
toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-
laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan
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; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur,
barang elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang
menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa grosir
untuk furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; 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 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 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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung
bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa ritel, jasa ritel online,
jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan 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
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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-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk furnitur; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; 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 atau layanan grosiran untuk furnitur; 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 furnitur; layanan ritel untuk dekorasi
meriah; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan
furnitur; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel
menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; penjualan
seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penyediaan
jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; toko 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
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perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja,
tempat payung; toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 19:27:06
540   EtiketDID2022016832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru RT 010 RW 008, Kelurahan Cakung Barat, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

MEILA PRISTI PAUJIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  LOGO MEPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 19:49:41
540   EtiketJID2022016834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunset Road No. 105 Seminyak, Kabupaten Badung, Bali
PT. PATIA KARYA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Patia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Singkatan dari kata Patrick (Pat) dan Ivo Analistien (ia)
591 Uraian Warna : Latar Belakang Merah dengan tulisan warna emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 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 penjualan kopi
dan biji kopi; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; 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 penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penyediaan 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 telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang
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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; 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; 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 toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan
grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa 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 grosir yang berkaitan dengan teh; layanan ritel online yang berkaitan
dengan tas tangan; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan teh;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan teh;
penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; 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; toko online; 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

06/03/2022 20:15:21
540   EtiketD042022016835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Datuk No. 240/I, Komplek Genteng Biru, RT. 002/RW. 005, Kel. Tanjung
Rhu, Kec. Limapuluh, Kota Pekanbaru, Riau

MARINTAN  SIHOTANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THEARAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan

rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 20:23:39
540   EtiketDID2022016836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Kupang Timur 15/30, Kota Surabaya, Jawa Timur
ANG HENDRY SILAS ANGKY
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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 PREMIUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, 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 20:31:32
540   EtiketDID2022016837

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 MILLENIUM
Merek Kata dan Lukisan

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

07/03/2022 02:49:02
540   EtiketDID2022016875

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 WANDS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 WANDS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
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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 02:53:54
540   EtiketDID2022016876

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 :

: 7th Trump
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7th TRUMP = 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 02:57:14
540   EtiketDID2022016877

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 :

: KILIMANJARO SUMMIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KILIMANJARO SUMMIT = 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 05:06:56
540   EtiketJID2022016878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Perkasa 14 A Blok J 10 A No.12, RT. 007, RW. 014, Kel. Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ? DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350

BUDIMAN GOUWIDJAJA
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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 :

: Toko Handuk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam , Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran

secara online; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 05:46:56
540   EtiketDID2022016879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Perkasa 14A Blok J10A No.12 RT. 007, RW. 014, Kel. Sunter Agung Kec.
Tanjung Priok Jakarta Utara , DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14350

BUDIMAN GOUWIDJAJA

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 :

: Plush
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan  orange
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk Bayi; handuk bukan tenunan; handuk katun; handuk mandi; handuk tangan dari tekstil; handuk terry; handuk-

handuk dari tekstil; tenugui [handuk katun Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 06:26:57
540   EtiketJID2022016880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TM. SEMANAN INDAH BLOK ND/19  RT 001/ RW 012, KEL. SEMANAN, KEC.
KALIDERES, JAKART BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850

JHON EDDY, S.E.

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 :

: Cafe de Alco
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
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; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); kafe
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 08:24:40
540   EtiketDID2022016881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI , RT/RW: 003/001, KEL. GODEAN, KEC. LOCERET, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, 64471

DESSY NOFALIA PUTRI

Halaman 210 dari 483



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAISY SKIN + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Jel Penghilang Noda Jerawat; 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; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah dan kulit; Lotion jerawat; Masker wajah (kosmetik); Pembersih make-up;
Pembersih wajah (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bulu mata; Serum jerawat; Tabir surya yang disemprot; Toner anti-penuaan; Toner
wajah (kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cat kuku dan
penghapus cat kuku; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); eau de parfum; kit tata rias yang terdiri dari
perona mata; 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-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik
untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik;
krim wajah [kosmetik]; lotion kecantikan; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembersih wajah; pencuci muka; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penghilang cat kuku; pensil alis;
pensil eyeliner; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
perona mata; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pemutih kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum wajah;
shampo rambut; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 08:26:42
540   EtiketDID2022016882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MEDAN LUBUK PAKAM LINGKUNGAN IV, TANJUNG BARU, TANJUNG
MORAWA, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. GARUDA INOVASI INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DECKITA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja lapis aluminium; Baja ringan; Lembar lindung atap dari

logam; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan
seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Logam
Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); Rangka atap dari logam; Seng Gulung
Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; atap baja ringan; atap terutama terdiri dari
logam; baja ringan seng; berlapis seng lembaran baja; hollow baja ringan; nok baja ringan; reng baja ringan; seng dan
paduan; talang baja ringan; tutup atap dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:51:30
540   EtiketJID2022016969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Roseville Soho And Suite Unit S0806 Lantai 7, Lengkong Gudang, Serpong,
Tangerang Selatan-Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. BESAR BERSAMA GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORET DORET & SIMBOL
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, merah, biru, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak

langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; iklan dan
layanan pemasaran interaktif; informasi pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa konsultasi pemasaran
bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa/layanan
konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi
pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan pemasaran email; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan dan manajemen penjualan; pengkajian pemasaran; periklanan, pemasaran,
riset pasar; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan,
dan pemasaran situs web online; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:51:54
540   EtiketDID2022016970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. UJUNG PANDANG JALUR II, RT/RW. 003/039, KEL. SUNGAI JAWI, KEC.
PONTIANAK KOTA  , Kota Pontianak, Kalimantan Barat

RAUDHATUL JANNAH

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 :

: KASA BEAUTE
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); 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; Parfum, eau de toilette;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pemutih
pakaian; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perasa untuk kue [minyak esensial]; 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 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);
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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 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 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, 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
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; 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 untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; 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; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; potpourris [wewangian]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian; 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
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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 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, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:55:29
540   EtiketDID2022016971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Barat VII No. 10, RT. 012/RW. 007, Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14450

RUBBY SUBIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEAROOSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU, MERAH MUDA, HIJAU, COKLAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Ikat pinggang; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; T-shirt; Tudung (Topi); baju kaos (t-shirt); hoodies; ikat pinggang
untuk pakaian; kaos; kaos oblong; kemeja berkerah; kemeja formal; pakaian; sepatu; sepatu kulit; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:01:22
540   EtiketDID2022016972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Pulo Kecil Blok HR No. 8 Rt. 003 Rw. 009
Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

DARWIS WIDDIYANTO

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 :

: VIN'S 96
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VIN'S 96 : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cincau; Jeli; Jeli ginseng merah; jelly dengan rasa teh; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran

beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:01:30
540   EtiketDID2022016973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
IVAN CHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Adem Sari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
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digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet 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
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut;
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Popok; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan
farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk
rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk
keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit
mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk
pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk
dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan
herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
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infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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 berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; 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; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis);
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena
kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
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obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet;
Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan
vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung
susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK
KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi
hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat
mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk
penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder,
suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas
untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan
dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan,
yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia;
aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan
untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik
untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis;
agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen
gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat;
agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-
obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen
pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman
obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman
berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan
heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk
air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri
(termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk
mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air
yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan
farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan
farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali
iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik;
analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi
lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah;
anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-
inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik
dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter
hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral
untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik;
antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk
penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian;
antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk
tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam
amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat
untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik;
bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan
ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan
medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan
medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium
dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan
pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan
butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan
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tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan
untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan
protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi;
bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan
untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-
bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki;
balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan
farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia;
bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai
untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi
suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan
sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu);
bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan
medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee
pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk
keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium;
bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk
keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai
suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki
atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang
mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan
untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk
rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti
makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis; campuran makanan
bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis;
campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk
rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan
hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam
menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari
kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa,
sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis;
cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk
keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-
mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis;
daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk
tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk
penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran
untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan
untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen
kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan
medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium;
disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril;
dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekspektoran;
ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis;
ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan;
ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak
tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan
ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien
untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk
keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester
selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter selulosa untuk
keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; farmasi analgesik
yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk keperluan
farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk keperluan medis; film
pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi
bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk
konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan
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hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan
dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat
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diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik
serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
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untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat
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untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis;
perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
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anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
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kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
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merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
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dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan
ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati
diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
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untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===
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Alamat Pemohon : 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Adem Sari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan;

Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air
mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum
bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti
oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa;
Ale (tanpa alkohol); Ale beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus
jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol
digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah
dalam pembuatan bir; India pale (bir) [IPAS]; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan
untuk keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat
minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Konsentrat untuk
membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar
susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa
alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan
medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti
susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar
porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan
kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung
ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan
vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan
jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau
sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman
gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan
kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini
yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi;
Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-
alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman
olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran;
Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol;
Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari
sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang
tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang
sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman
serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa
teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang
terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Porter (tanpa alkohol); Saraba; Sari buah;
Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral;
Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman;
Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat
minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman
anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam
kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-
alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang
diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang
diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale (sejenis minuman beralkohol); ale
jahe kering; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi
rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma
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kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir
hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir
pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih
dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman
serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); doppelbock (bir);
draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol
yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak hop
(tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; es teh
berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-
beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; esens hop  (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam
sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat
minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel;
jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi;
jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup);
jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran
[minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt,
hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol;
konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus
buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat untuk membuat
minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; konsentrat yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout
(bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman anggur, tanpa fermentasi;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang;
minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan
sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai,
selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol;
minuman berbahan dasar madu 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 beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-
alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies];
minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman
dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol
untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman
dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman
dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman
isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman
energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es Kelapa Muda
Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah;
minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus
ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah
buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang
hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol;
minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol
dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan
vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman
penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk
digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh;
minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-
karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung
soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman
tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman
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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; must
(jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman berbuih;
pembuat bir untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice
beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita
[minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari
buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan
untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat
minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam
sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman ringan; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sikhye [minuman khas korea dari nasi
yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya
untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup
red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup
untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa
buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie yang mengandung biji-bijian dan
gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung serangga; smoothies [minuman buah,
buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga mendominasi]; soda krim;
soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan
kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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Nama Kuasa
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NORVUS MALL
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : NORVUS MALL = merupakan Website, E-Commerce, Market Place, Aplikasi
591 Uraian Warna : Biru; Hijau; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Iklan online melalui jaringan

komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-
jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara
online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut
terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata
dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat
disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control
media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan
situs web (website); Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Layanan penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti
ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; 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; Menyediakan portal situs web internet
yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); 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 peralatan dan
perlengkapan selam; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global
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termasuk Internet); Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Ritel online; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; agensi
ekspor dan impor; belanja online; iklan online; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis; jasa agen periklanan; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa periklanan; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel online; layanan toko
grosir online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online terkomputerisasi; 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; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-
acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; pemasaran online; 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 pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perdagangan online; periklanan situs bisnis;
promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:16:10
540   EtiketDID2022016976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Rawasari rt.050/rw.010, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 30114

PT. Rizky Mulia Tama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: astromed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:17:00
540   EtiketDID2022016977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT YUKS NIAGA APIK

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 :

: DHYALUGE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; tas; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:19:52
540   EtiketDID2022016978
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Pasar Jatibaru Blok B no. 16 Jl. Gatot Subroto KM 5 RT 002 RW 001
Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk
, Kota Tangerang, Banten, 15132

PT. GEYUMI BERKAT LANGGENG

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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem kaca; lem untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:20:31
540   EtiketJID2022016979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gaperta, Kompleks Piazza Residence Blok C-30, Kota Medan, Sumatera Utara,
20124

Loly Yasim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dengan background putih atau Putih dengan background hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kafetaria; Kedai kopi; Penyediaan katering;

Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa restoran dan katering; kafe; katering makanan dan
minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:22:36
540   EtiketDID2022016980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 555 Gateway Drive, Napa, California 94558, U.S.A.
Treasury Wine Estates Americas Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STAGS' LEAP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STAGS' LEAP : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman wine; minuman beralkohol, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:23:39
540   EtiketDID2022016981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Pulo Kecil Blok HR No. 8 Rt. 003 Rw. 009
Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

DARWIS WIDDIYANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIN'S 96
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VIN'S 96 : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman cincau hijau; minuman cincau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:26:29
540   EtiketDID2022016982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MIRENG, RT 001 / RW 004 BANJAREJO, SUKODADI, KABUPATEN LAMONGAN,
JAWA TIMUR, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62253

SURYA NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOISTRUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, HITAM, KUNING, GOLD, ABU-ABU
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; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi;
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi,
deodoran; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; 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.; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; 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; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk 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; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:29:46
540   EtiketDID2022016984

730 Nama Pemohon : PT. Restu Graha Dana
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Alamat Pemohon : Ruko Citra 7, JL. Citra 7, Blok A 08 Nomor 22, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RGD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; alat

kertas tulis; barang-barang dari kertas; kertas HVS; kertas catatan berperekat; kertas kado; kertas koran; kertas pencetak foto;
kertas penyerap; kertas tempel; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas yang sekali pakai; label dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:31:12
540   EtiketJID2022016985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SUMBERLUHUR RT.015 RW.002 TEGALDLIMO TEGAL DLIMO KAB.
BANYUWANGI JAWA TIMUR, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

IMRAN HARAHAP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HRP LOGISTICS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HRP Logistics merupakan singkatan dari nama pemohon PT HANTARAN RAJAWALI PRIMA yang
mempunyai arti managemen Logistik Hantaran Rajawali Prima. Menjelaskan bawah perusahaan ini
adalah jasa ekspedisi

591 Uraian Warna : Warna Hijau, Hitam dan Merah di Mata Rajawali
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas;

Penyewaan forklift; jasa pengiriman angkutan udara; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut;
kemasan pakaian untuk transportasi; layanan penerbangan dan pengiriman; layanan pengemasan; pengambilan dan
pengiriman surat; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengepakan
barang; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman paket;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; penjemputan dan pengiriman paket dan
barang; penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan
surat dengan berbagai moda transportasi; transportasi dan pengiriman barang; transportasi pengiriman melalui udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:39:36
540   EtiketDID2022016986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Nias XIII PD 12/1, RT 004 RW 018, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Albert Oentoro, Andy Gozali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURNT & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BURNT Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dongker dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beef Burger; Chicken Burger; Oalahan daging untuk isian burger; daging burger; olahan daging ayam untuk isian roti

burger; patties daging hamburger; patties hamburger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:43:51
540   EtiketDID2022016987

730 Nama Pemohon : PT. GEYUMI BERKAT LANGGENG
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Alamat Pemohon : Komplek Ruko Pasar Jatibaru Blok B no. 16 Jl. Gatot Subroto KM 5 RT 002 RW 001
Sangiang Jaya Periuk

, Kota Tangerang, Banten, 15132
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 :

: GOODPLAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:44:56
540   EtiketJID2022016988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bina Marga No. 13 Rt 003 Rw 006 Kelurahan Cipayung, Kecamatan CIpayung,
Jakarta Timur 13840, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13840

FX A Budi Cahyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fxarchitect + Logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arsitektur; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain dan

penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang
diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Konsultasi arsitektur, termasuk arsitektur pusat
perbelanjaan; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; desain arsitektur; desain arsitektur di bidang kondominium
mewah; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur
untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa
arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain
tempat ritel; jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang
berkaitan dengan pengembangan lahan; jasa desain arsitektur di bidang lalu lintas dan transportasi; jasa desain,
pengembangan dan arsitektur; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di
bidang desain arsitektur; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
arsitektur; layanan arsitektur; layanan arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah;
layanan arsitektur, teknik dan lingkungan; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur; manajemen
proyek arsitektur; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; penelitian arsitektur; penyusunan
laporan arsitektur; perencanaan arsitektur; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi; persiapan rencana arsitektur;
saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:50:01
540   EtiketDID2022016991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. WONOSARI, RT 001 / RW 011, KEL. SAMBIREJO, KEC. PARE, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64226

DIDIK ARDI SYAHPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mars Glow & White
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Gel jerawat (kosmetik);
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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; Parfum
laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; 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
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; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; 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; 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; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk 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 air wangi; parfum cair; parfum dan air
toilet; parfum dan cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; 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 13:52:46
540   EtiketDID2022016992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Nias XIII PD 12/1, RT 004 RW 018, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Albert Oentoro, Andy Gozali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURNT & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BURNT Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dongker dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; burger kalkun [sandwich];

burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; hamburger
[sandwich]; sandwich burger daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:53:22
540   EtiketDID2022016993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Pasar Jatibaru Blok B no. 16 Jl. Gatot Subroto KM 5 RT 002 RW 001
Sangiang Jaya Periuk
, Kota Tangerang, Banten, 15132

PT. GEYUMI BERKAT LANGGENG

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 :

: GOODPLAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:53:39
540   EtiketDID2022016994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumur Pacing Rt.001/Rw.006 Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,
Kota Tangerang, Banten, 15113

Tri Oktaviani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nanavi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas Kulit; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit [tas]; koper dan tas bepergian; tas; tas bahu

untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas berpergian; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas make-
up; tas olahraga; tas perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas rajutan; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir;
tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:56:34
540   EtiketDID2022016995

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 PIRIKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : JAGA PIRIKA : 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:57:23
540   EtiketDID2022016996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sungai Gimbar Ganting, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
ROMI NOFRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOMBA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : silver, hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:58:02
540   EtiketDID2022016997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Seyeon, Lantai 4, Jl. Adhyaksa Raya No. 33, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12440

PT Formula Jelita Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam;putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; Bibit parfum; Kosmetik fungsional; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Larutan pembersih muka; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk kosmetik; Sediaan
tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Serum kecantikan
(kosmetik); air wangi; bom mandi; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; gel kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; glitter kuku; kayu wangi; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
pembersih tubuh; krim matahari; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim ruam popok tanpa obat; krim tubuh; krim
untuk keperluan kosmetik; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion rambut; lotion perawatan matahari; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; mandi busa bayi; masker kecantikan;
masker kosmetik; masker mata; masker mata untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum; minyak rambut; minyak tubuh; minyak wangi; mousses [kosmetik]; parfum; pelembab bibir; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk pemutih (kosmetik); produk wewangian;
sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan bibir; serum kecantikan; stiker nail art; ujung kuku buatan; wangi-wangian; wewangian; wewangian alami;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 13:58:10
540   EtiketDID2022016998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: COMP CATULAMPA INDAH. JL BALITA BLOK A NO 6 RT 006/001 KATULAMPA,
Kota Bogor, Jawa Barat

SARTIKA, SE.,MMSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARVUMER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : 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
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
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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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:00:39
540   EtiketDID2022016999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sulawesi no.02 RT.035 RW.007 Ganjar Asri Metro Barat 34125, Kota Metro,
Lampung, 34125

Vinsen Handoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMPOR Super Slyp
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange,kuning,hitam,hijau,merah,coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras organik; beras putih; beras sekam; bubur tepung beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; puding

beras; tapioka dan sagu; tepung; tepung tapioka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:01:35
540   EtiketDID2022017000

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 : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Gunting lipat; Pisau silet; alat cukur; alat-alat tangan multifungsi; gunting kertas; gunting kuku; gunting

rambut, listrik atau non-listrik; gunting serbaguna; isi cutter; pisau cukur; pisau cukur, listrik; pisau lipat; silet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:02:36
540   EtiketJID2022017001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Satria Raya Blok V No. 12A, Rt.002, Rw.020, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat

Jenny Rotua Sihombing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Selly Lusina Sitanggang S.H., S.S.
LSP Partnership, Graha Simatupang Tower 2B Lantai 7, Jl. TB Simatupang Kavling
38

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sopo Holong
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Sopo = penginapan, Holong = cinta
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penginapan; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe-kafe; Kantin; Pemesanan dan penyewaan

ruang rapat (meeting); Restoran; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; penyediaan ruang-ruang
dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-
pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; reservasi akomodasi hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:02:46
540   EtiketDID2022017002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Batan Indah Blok A-Kav. No. 4 A RT. 020 RW. 004 Kel. Kademangan
Kec. Setu , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15313

Julianti Trisnamawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNDANIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan

dengan paket satuan; Kopi bubuk; Kopi seduh; Teh rosela; bubuk teh instan; gula; gula aren; gula-gula; kantong kopi, terisi;
kantong teh; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kopi; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan;
produk-produk kopi; teh; teh beraroma; teh bubuk; teh celup; teh instan; teh rosella===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:07:54
540   EtiketDID2022017003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, U.S.A.
PepsiCo, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAY'S GOURMET (Stylized) and Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 14:12:53
540   EtiketDID2022017004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg Ma Maja No.82 RT 02 RW 04 Kel. Cibaduyut Kidul. Kec. Bojongloa Kidul. Kota
Bandung. , Kota Bandung, Jawa Barat, 40239

Reggina Afrilliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aitchlady
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan merah muda
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker pemutih kulit untuk keperluan 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; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:13:33
540   EtiketDID2022017005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Surya Widuri IV No. 17A
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Ryan Haryanto

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 :

: ARIKON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa instalasi AC; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk

keperluan rumah tangga; aparat dan instalasi AC; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; filter untuk AC;
impeler [bagian dari aparat AC]; instalasi AC===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:13:59
540   EtiketDID2022017006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung No. 80, RT. 001 RW.002, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT SELALU SUKSES PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GM BEAR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Juicer pers dingin, listrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, listrik; blender makanan, listrik,

untuk keperluan rumah tangga; juicer listrik; mesin jus elektrik; mesin pengolahan daging; mesin untuk pengolahan bahan
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:16:14
540   EtiketDID2022017007

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 :

: Carrie Baby by Doremi + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, 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;
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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 14:16:17
540   EtiketDID2022017008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Buwek Jaya 008/002 Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, Jawa Barat, 17510

Komarudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORMAG TRD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; madu;

madu campuran; madu herbal; madu untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:19:14
540   EtiketDID2022017010

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 JAGAPIRIKA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca JAGAPIRIKA : 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 14:19:14
540   EtiketD102022017010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Margo Utomo No.8 RT.04 RW.03 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota
Pasuruan, Jawa Timur

Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HANARIMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Hijab; Mukena; gamis; jilbab; pakaian jadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:21:37
540   EtiketDID2022017011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Pasir Komp Ruko 88 No. 88 H, RT 005 RW 008, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

Willy Sugianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS SINCE 1995 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS SINCE 1995 Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hijau tua, Hijau muda, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sayuran (tambahan pate); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; ekstrak sayuran

untuk makanan; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; makanan berbahan dasar sayuran; makanan/hidangan utama
berbahan dasar sayuran; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; salad sayuran; sayuran cepat beku;
sayuran mentah, diiris; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang dimasak; sediaan sayuran merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:22:21
540   EtiketJID2022017012

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 :

: HORTIMART AGRO CENTER + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara

retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa toko; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; jasa agen
pembelian; jasa agen pesanan pembelian; jasa grosir dan eceran; jasa periklanan; jasa-jasa perdagangan online; pemasaran;
perdagangan barang; perdagangan online; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:23:27
540   EtiketJID2022017013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN JERUK III/1, KEL. RAWA BUAYA KEC. CENGKARENG, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

AARON CHRISTOPHER GUNAWAN, HANDRY

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 :

: MAJI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan

berbagi konten on-line; Hosting situs web komputer melalui komputasi cloud; Jasa bantuan teknis mengenai pengoperasian
dan pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa pemetaan, yaitu,
penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa penyediaan
halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian dan tautan web online
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untuk situs web lain; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber
lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa perencanaan dan konstruksi situs web; Jasa urun daya
(crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau
mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs
web komputer yang disesuaikan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Layanan hosting situs web; Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan
dari situs web dan media yang tidak diinginkan; Memberikan situs web interaktif untuk kolaborasi profesional medis;
Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi medis
jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan diagnosis
medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk
tunggal (single sign-on) melalui situs web; Pemeliharaan situs web; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif,
melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang
menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia
lainnya; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer
pribadi; Penyewaan ruang memori server di situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku
besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan
hosting situs web mikro untuk bisnis; jasa hosting situs web; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online
untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa pembuatan, desain, dan
pemeliharaan situs web; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk menemukan informasi,
sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; konstruksi dan pemeliharaan situs web; layanan berbagi file, yaitu,
penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file
elektronik; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya
perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber
daya berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil;
membangun dan memelihara situs web; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web;
memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui situs web; membuat dan memelihara situs web;
membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; memperbarui
dan memelihara situs web untuk orang lain; memproduksi atau memelihara situs web; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan platform untuk
memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; menyediakan program interface
untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang,
menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk
digunakan oleh orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan
situs web; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna;
pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-
situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain; penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web
kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyedia situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data,
video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu, penyediaan suatu layanan berbasis
daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web pihak ketiga dengan menggunakan
suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh
atas program komputer untuk situs web jejaring sosial; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan
pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial
melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog
dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan
laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam
bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; perangkat
lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik
untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:25:20
540   EtiketDID2022017014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VIKAMAS RAYA BLOK BB NO 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460

HARWAN CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STYLE 7
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai
kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik;
bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; kacamata; kacamata anak; kacamata
dan kacamata hitam; kacamata optik; kacamata resep; kotak kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:25:33
540   EtiketJID2022017016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wahidin No. 30 / 178, RT.014 RW.006, Kel/Desa Pandau Hulu II, Kec.  Medan
Area, Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

FITRYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASI GERCEP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tosca, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan

menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; katering
makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:27:00
540   EtiketDID2022017017

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 KATAAGE POTATO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca KATAAGE POTATO : 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 14:27:32
540   EtiketD102022017018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelurahan No. 222 RT.05 RW.03 Kel. Purwosari Kec. Purwosari, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur

Hadie Iswoyo Soemarno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ngelak Ambyar + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung

buah; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:27:34
540   EtiketDID2022017019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. Tebon RT 001/RW 005, Kelurahhan Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah

MUNAWAROH, M.Pd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Miss Isyana Forsacou
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 : ===Pakaian Dalam (undergarments); bodices [pakaian dalam]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); lingerie; pakaian

dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam olah
raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam termal; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam yang menyerap keringat; teddies pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:28:34
540   EtiketDID2022017020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kopo Mas Regency Blok D-29A, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

LI BIN WEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAFHANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian Tidur; Pakaian anak-anak; Rok Jeans; Sweater; celana; celana

panjang; celana pendek; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket panjang; jas; jas hujan; jas kulit; kaos kaki; kaus kaki;
kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
bayi; rok; sandal; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu sandal; setelan jas; sol sandal; sol untuk sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:30:05
540   EtiketDID2022017021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sidoluhur Nomor : 101, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

PT. PAPAN ATAS NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARTIKA MORTAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KARTIKA MORTAR : MERUPAKAN SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM; MERAH; KUNING;
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batu bata ringan; Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran

berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; batu bata; batu
bata semi-tahan api, bukan dari logam; campuran semen; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar untuk
bangunan; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; semen mortar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:31:38
540   EtiketD102022017022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Yasin No. 7 RT.01 RW.01 Kel. Tambak Oso Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

Muhammad Agus Muharrom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARWO BAROKAH "ECO" +  LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:32:17
540   EtiketDID2022017024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Besar 2 No. 1, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Sarang Lebah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJ PANDA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Biru, Coklat, Hijau, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Taplak meja; Topo (Kain Lap); alas tidur (seprei); brokat; gorden; handuk; kain denim; kain flanel; kain

kaca [handuk]; kain katun; kain lap untuk mandi; kain rajutan; kain sutera; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani;
karpet bepergian [selimut badan bawah]; kelambu tempat tidur; penutup kasur; sarung bantal; selimut; selimut dari tekstil;
sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:34:00
540   EtiketJID2022017025

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 RESTO + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Magenta dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kantin; Kedai;

Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; kafe; layanan kedai minuman; lounge; restoran swalayan; rumah makan;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:38:23
540   EtiketDID2022017026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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 Konsomepanchi
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Konsomepanchi : 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 14:39:43
540   EtiketJID2022017027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Pasir Komp Ruko 88 No. 88 H, RT 005 RW 008, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

Willy Sugianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS SINCE 1995 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAYUR WANGI VEGETABLES & FRUITS SINCE 1995 Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hijau tua, Hijau muda, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Layanan

penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang;
perdagangan online; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:40:18
540   EtiketDID2022017028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MADIGONDO RT. 20 RW. 002 DESA MADIGONDO KEC. TAKERAN KAB.
MAGETAN, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63383

BAMBANG SUJARWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBC
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam beku; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging giling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:35:31
540   EtiketDID2022017229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunset Road No. 105, Kabupaten Badung, Bali, 80361
PT MIMPI INDAH INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIMPI INDAH INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nama pemilik merek
591 Uraian Warna : merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal besar; Bantalan kasur; Dasar kasur; bantal; bantal busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal kasur; bantal

latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal penyangga leher; bantalan; dasar kasur; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; kasur; kasur berpegas; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball
berper; kasur latex; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur toppers===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:37:24
540   EtiketJID2022017230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Maisonette Blok W05/81, Citra Raya, Ciakar, Panongan, Tangerang, Banten,
Kabupaten Tangerang, Banten

YANG XIAOQIU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJG JIE JIE GAO + Huruf Kanji
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Layanan kafe; Restoran; jasa restoran dan katering; menyajikan makanan dan

minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:42:53
540   EtiketDID2022017231

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 : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan minyak panas (kosmetik); balsem, selain untuk keperluan medis; gel pijat, selain untuk keperluan medis;

kosmetik; losion untuk tubuh; masker kecantikan; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; sachet untuk linen wangi;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:46:51
540   EtiketDID2022017232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunset Road No. 105, Kabupaten Badung, Bali, 80361
PT MIMPI INDAH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MIMPI INDAH INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nama pemilik merek
591 Uraian Warna : merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung bantal; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; sarung

bantal; sarung guling; seprai anak-anak; seprei; set sprei; sprei; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:49:01
540   EtiketDID2022017233

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 : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Jepitan untuk pengeriting rambut; Penghilang

bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat tangan untuk keriting
rambut; braiders rambut, listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pengeriting bulu mata; pinset
rambut menghapus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:50:10
540   EtiketDID2022017234

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 : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk terapi wajah; Peralatan dan instrumen medis; aat Pijat Listrik; aparat fisioterapi; aparat ultrasound untuk

tujuan medis; aparatur radioterapi; elektroda untuk penggunaan medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan
terapeutik; peralatan terapi galvanik; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah
tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:56:38
540   EtiketDID2022017240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRIYA MULYA ASRI NO. 7 JL. Dg. RAMANG KEL. PAI KEC.
BIRINGKANAYA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

PT . PULAU TIMUR MULTIBANGUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 253 dari 483



Nama Merek : CITRAMASS + GAMBAR
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; Jus sari buah-buahan; Konsentrat  jus buah; Konsentrat untuk membuat jus buah;

Sediaan untuk membuat air mineral; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air
mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; jus; jus buah; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus kurma madu; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman jus
jeruk; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman, yaitu, air
minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:00:17
540   EtiketDID2022017241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 798, Group 1, Chenguang Village, Yilaha Town, Nenjiang County, Heilongjiang
Province

Ding Yuying

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEVIN&COCO logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bulu mata palsu; kosmetik; lipstik; maskara; parfum; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; perona mata; susu

pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:01:39
540   EtiketDID2022017242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 309, 3rd Floor, Building B6, No. 622, Danxi North Road, Beiyuan Street, Yiwu
City, Zhejiang Province

YIWU XUANCAI COSMETICS CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOFSHE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bulu mata palsu; kosmetik; lipstik; maskara; parfum; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; perona mata; susu

pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:03:56
540   EtiketDID2022017243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sayuran rt/rw 003/005, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46466
Yaya Sukmajaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seblak Petir Nuraeni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seblak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:06:06
540   EtiketJID2022017244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simprug Diporis Blok D.6/30 RT/RW 03/06 Poris Jaya, Kota Tangerang, Banten
Indra Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Binkdotz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan;

layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan
kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat;
layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon
kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan
salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon
rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan
salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan
salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan semprot tanning salon; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; membuat reservasi
salon kecantikan untuk orang lain; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan
mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan
untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon
penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:08:37
540   EtiketDID2022017245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 767 Fifth Avenue, New York, NEW YORK UNITED STATES 10153
Make-Up Art Cosmetics Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  HYPER REAL SKINCANVAS BALM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; sediaan perawatan kulit tanpa obat; wewangian untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:17:27
540   EtiketDID2022017246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JODOH PERMAI BLOK B NO. 20, RT.005 RW.006, KEL. SUNGAI JODOH, KEC.
BATU AMPAR, KOTA BATAM., Kota Batam, Kepulauan Riau

HARLEY FERNANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : OCTAVIA dan Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sepatu olahraga atau santai; Sepatu sekolah; kaus kaki; kaus kaki dan stoking; kaus kaki sandal; sandal; sandal dan

sepatu pantai; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; sepatu; sepatu balet; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu
bola; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu formal; sepatu hiking; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu lari;
sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu tahan air; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:21:16
540   EtiketJID2022017247

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 10:24:02
540   EtiketDID2022017248

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

1. PAUL SLAMET 2. 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 :

: Penguin + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; konektor pipa non-logam;

konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; selang plastik untuk penggunaan pipa; selubung pipa, bukan dari logam;
tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung plastik fleksibel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 13:48:01
540   EtiketDID2022017348

730 Nama Pemohon : Hartono Hudibjo
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Alamat Pemohon : Jl. Raya Darmo Baru Barat 63-65, Rt. 005 Rw. 001, Kel. Sono Kwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur

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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; sandal; sepatu; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu ski; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 13:48:02
540   EtiketDID2022017349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One American Road, Dearborn, MI 48126, United States of America
Ford Motor Company

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 :

: FORD TAURUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FORD TAURUS = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===mobil penumpang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 13:51:13
540   EtiketJID2022017350

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 :

: JOHNSON & JOHNSON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : JOHNSON & JOHNSON : NAMA PEMILIK
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 13:56:16
540   EtiketDID2022017351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mustika Ratu lantai 5 unit #503, Jln Jendral Gatot Subroto kav 74 – 75, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870

PT INDO CIPTA DAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; pembersih kamar mandi; sediaan bahan kimia pembersih untuk

keperluan rumah tangga; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 13:56:16
540   EtiketD102022017351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KETINTANG BARU III NO 32 KETINTANG, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. SARANA MASWINDO MATERIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASWINDO MATERIAL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, PUTIH, ORANGE, GOLD, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Genteng; Paving; aspal; balok kayu; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela, bukan dari logam; bingkai rumah kaca,

bukan dari logam; eternit; kaca jendela untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; papan dinding, bukan dari
logam; papan lantai kayu; pasir; pilar beton; pilar, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa air, bukan dari logam; semen*;
tanah untuk batu bata; ubin lantai keramik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:02:25
540   EtiketDID2022017352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Nirwana Sunter Asri Tahap II Paradise 13 Blok Q 26 RT/RW 003/019 Kel
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Yardi Limas

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 :

: Ray’s Ice Cream
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Biru, Cokelat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk es krim; campuran es krim; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim

buah; es krim susu; kue es krim; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:02:53
540   EtiketDID2022017353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PORIS INDAH BLOK G6/1 RT.001/RW.001, CIPONDOH INDAH, CIPONDOH, Kota
Tangerang, Banten, 15148

ANANDHAN.ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALX PRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,BIRU,HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel;

Pelarut pada industri; Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin
kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia pembersih industri; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia yang
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digunakan dalam industri cat dan pelapis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan
kimia pencegah karatan; cairan kimia untuk pembersih karburator; pembersih carbon untuk mobil; penghancur/pembersih
kerak karbon; perekat untuk keperluan industri; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan kimia untuk
menghilangkan karat; sediaan kimia untuk pembersih rem; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri===
===Cat anti kerak; Cat semprot; campuran cat; cat *; cat anti karat; cat dasar (sealer); cat fluoresen; cat kendaraan; cat resin
sintetis; cat semprot aerosol untuk menandai ternak; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam
pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk menandai ternak; cat untuk mesin; cat untuk peralatan dan mesin
industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan terhadap grafiti; cat untuk seni dan kerajinan; cat, pernis, pernis;
cat-cat sintetis; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; pelapis anti karat; pengencer cat; pengencer cat untuk pelapis anti-
grafiti; pengencer untuk cat; pengencer untuk pernis; zat pengental untuk cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:03:51
540   EtiketJID2022017354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Nirwana Sunter Asri Tahap II Paradise 13 Blok Q 26 RT/RW 003/019 Kel
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Yardi Limas

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 :

: Ray’s Ice Cream
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Biru, Cokelat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai es krim; Layanan restoran

yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Ruang es krim (parlours); jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-
jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; ruang es
krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:06:13
540   EtiketJID2022017355

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 :

: JOHNSON & JOHNSON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : JOHNSON & JOHNSON : NAMA PEMILIK
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:08:25
540   EtiketJID2022017356

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 :

: PASTA COY!
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, 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 14:08:36
540   EtiketJID2022017357

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 : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Manajemen

administrasi dari konsultan kesehatan; 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; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya
perawatan kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang kesehatan; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; nasihat yang berhubungan
dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; pengelolaan data informasi kesehatan untuk
pengguna komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:13:55
540   EtiketDID2022017358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Australia 1 Kav. A1 No. 3-4 Kawasan Industri KIEC, Kelurahan Warnasari,
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten 42443, Kota Cilegon, Banten, 42443

PT. RC Grease & Lubricants

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 :

: HIPEX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Gemuk pelumas; Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak

pelumas sebagai minyak hidrolik; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada
bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Senyawa pelumas anti-kejang untuk
digunakan pada mesin; aditif  non-kimia untuk  minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif
non-kimia untuk gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; cairan pelumas mesin potong; gemuk industri; gemuk otomotif;
gemuk untuk mesin; grease untuk kulit; minyak dan gemuk industri; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak
mineral dan gemuk untuk keperluan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak pelumas mineral; oli dan cairan berbasis oli
untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli industri untuk baterai; oli mesin otomotif; oli
pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; oli roda gigi; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin
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industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:15:10
540   EtiketDID2022017359

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 :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===lakban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:19:02
540   EtiketJID2022017360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum UNIB Blok I No. 14, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38125
Rachman Wintarto, Marina Rasyada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUANKUY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas #F8BD01 R:248 G:189 B:1

Biru #333E50 R:51 G:62 B:80
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan keuangan; Analisis data keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran

mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Jasa administrasi keuangan; Jasa evaluasi kredit;
Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk
pembelian kendaraan; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan,
yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa
konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa manajemen
kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana,
investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan
keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa perencanaan keuangan dan
manajemen keuangan; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan
serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi
infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan
transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik
melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing
elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui
jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan
keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua
disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan,
layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat
keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan
konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
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bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan konsultasi strategi keuangan; Layanan konsultasi,
yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan dengan transportasi,
penanganan, dan pergudangan barang; Layanan manajemen investasi dan keuangan; Layanan perdagangan keuangan;
Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi
dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Pelaksanaan studi keuangan dan penyiapan laporan keuangan;
Pemberian informasi yang berkaitan dengan keuangan; Penanggung jawab keuangan; Penerbitan tanda nilai terkait skema
bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan
pemukiman); Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan);
Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata
uang; Penyediaan jasa informasi keuangan; 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; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan asistensi pengorganisasian,
saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak pengguna jalan berdasarkan jarak tempuh, dengan
mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Rekonsiliasi transaksi keuangan; Saran keuangan dan layanan konsultasi;
analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan penelitian saham;
analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan
yang berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar keuangan dan persiapan
laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; asuransi, urusan
keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; evaluasi dan analisis keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan
individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat]; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan real estat; evaluasi keuangan untuk keperluan
asuransi; evaluasi untuk real properti; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang
cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi keuangan dan layanan
konsultasi; investasi keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di bidang sekuritas; jasa advis keuangan, konsultasi
manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa analisis dan konsultasi
sehubungan dengan manajemen dan pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa
analisis investasi, manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan
dengan investasi; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa asuransi dan
informasi keuangan dan konsultasi; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa evaluasi
keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan
asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa informasi dan konsultasi
keuangan; jasa informasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara
online dari database komputer atau internet; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan
pembayaran.; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio;
jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan
yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan, investasi dan
asuransi; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan investasi dana untuk
orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa konsultasi asuransi kendaraan; jasa
konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit mikro; jasa
konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun
keuangan; jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa
manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan
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dengan real estat; jasa pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan
kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi
atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa penasihat keuangan
yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan
lainnya; jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian
uang tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan
menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin
pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi
dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari
konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa
penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga,
persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop
safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan
keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan
melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan
merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito,
merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan,
evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan
(finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa perencanaan anggaran
[nasihat keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa
perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa restrukturisasi keuangan; jasa transaksi keuangan
online; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi,
perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar; jasa manajemen keuangan dan layanan
investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa
dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; jasa pengelolaan keuangan di bidang
dana investasi aset digital; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi
kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi real estat; konsultasi dalam bidang perbankan online
dan jasa keuangan; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi;
konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang
broker real estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; 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 di bidang merger dan akuisisi;
konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk
pemenang lotere; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan,
perusahaan dan perusahaan (enterprise); konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan,
yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; konsultasi manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko
keuangan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan
moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; layanan evaluasi, konsultasi dan
keuangan yang berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan
informasi pasar keuangan; layanan keuangan; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti
perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan konseling keuangan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat;
layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan pajak; layanan
pajak (keuangan); layanan penilaian keuangan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan penilaian, berbentuk penilaian
keuangan; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan keuangan online; layanan
yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan
keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan
tanah; manajemen aset dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen investasi keuangan; manajemen keuangan;
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manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures,
saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas;
manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan
keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan
kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen
keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan
untuk orang lain; manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan,
analisis dan layanan informasi; manajemen pencatatan keuangan; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen
portofolio investasi; manajemen portofolio keuangan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan
real estat komersial; manajemen portofolio properti; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko pasar keuangan;
manajemen risiko volatilitas keuangan; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; memberikan informasi dan
analisis melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi
keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang
keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi di bidang investasi dan
keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi;
memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan 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 pasar
token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara
online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi yang berkaitan dengan hibah keuangan di
bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana
elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program
dan layanan penggantian farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian
pasien; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan investor
dengan informasi keuangan; menganalisis dan menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur investasi
keuangan; menyediakan analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan
pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas,
analisis, dan pelaporannya; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran,
manajemen keuangan, dan jasa keuangan; 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;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak
ketiga; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyusun keuangan, sekuritas,
pertukaran saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan
bisnis; pemberian informasi keuangan tentang saham; pemberian informasi mengenai jasa pemerosesan pembayaran pajak;
penelitian keuangan dan layanan informasi; pengaturan dana (jasa keuangan); pengelolaan keuangan dana pensiun;
pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program pensiun
karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan skema
investasi kolektif; pengelolaan portofolio efek yang dapat ditransfer; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi;
penilaian keuangan; penilaian keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan
penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian risiko keuangan; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan
penelitian keuangan; penyedia informasi keuangan mengenai obligasi; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data keuangan; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan  akuisisi dan manajemen tanah
dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan;
penyiapan laporan keuangan; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan
keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan laporan
keuangan dan asuransi; persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen properti riil
(real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; riset dan analisis investasi keuangan; saran investasi,
konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran
keuangan; saran keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan
pajak; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pensiun; urusan keuangan; urusan keuangan dan moneter;
urusan keuangan dan moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, urusan moneter
dan urusan real estat; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan,
manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:19:35
540   EtiketDID2022017361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOOMIN
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 14:20:58
540   EtiketDID2022017362

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 : Merah, putih, dan hitam
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 14:23:17
540   EtiketDID2022017363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK UNGU PERMAI BLOK AA 5 NO. 8 RT. 012 RW. 010 KELURAHAN
KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17125

RUDI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADDAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; air mineral===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:23:21
540   EtiketDID2022017364

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 : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan

medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:28:40
540   EtiketDID2022017365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Kemanggisan GG CI No 68A, RT 005 RW 009, Palmerah Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480

BENYAMIN MARTIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AAiM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===tirai pembedahan mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:29:43
540   EtiketDID2022017366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Thalib II No.9 RT/RW 012/005 Kel. Krukut, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LIE FEN CHUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QAIOFRN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; 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; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang
dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk
mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; 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 untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan
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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 menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk
rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum
ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; 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; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain
Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye;
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; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab;
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 keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim,
minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran
untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk
keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; 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 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; 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 [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi untuk bayi;
Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan
yang digunakan sebagai kosmetik; 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 karpet; Pembersih kulit non medis;
Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain;
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pencuci tangan; Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; 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); Penyegar kain untuk keperluan binatu;
Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; 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 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
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 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; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
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}; 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;
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Sampo rambut 3-in-1; 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 kecantikan tanpa obat; 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 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 perkakas; Sediaan pembersih untuk
campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; 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
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, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna
kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan setelah bercukur;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); 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 mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 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; Senyawa wewangian; 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); Serum untuk keperluan kosmetik; 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 wangi
basah; Tisu basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; 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
rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab
tubuh, larutan pelembab untuk kulit; 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; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk
[sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air toilet biasa; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; anti keringat; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; 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 pembersih
untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; 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 rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu
pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk
keperluan kosmetik; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu
keramik beraroma; batu tawas [astringen]; 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 mandi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
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 pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi;
busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran
penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca

Halaman 268 dari 483



depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih
untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat
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; celak mata; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cuci buah dan sayuran; dandan;
dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata
agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
penggunaan rumah tangga; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; 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; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens
wajah; esensi badian; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi,
bukan untuk tujuan medis; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur;
gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; 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-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glasir pati untuk keperluan binatu; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; 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; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk
mandi shower; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan
pembersih kulit; kain diresapi untuk pemolesan; kain make-up dari kapas; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-
bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk make-up; kapur
untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil
gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus
beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam
pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; 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 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; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-
kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; 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 dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
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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 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 untuk keperluan kosmetik; 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, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam
popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim 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 memutihkan 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 mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan
wajah; 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku
buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan
dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk
lantai; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion
dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion
dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai
setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion 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 melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; 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 jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah 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, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah
liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; 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 pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak
dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial dari kayu cedar; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri
umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; 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 parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
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pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan
kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat;
minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak
rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; 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; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; 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 tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik
untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelicin dan pengharum pakaian
yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles
bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit;
pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; penetral untuk
pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku;
penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang kapur; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang
pernis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; 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; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan
untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; 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; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; 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 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; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; poles untuk sepatu bersinar; 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 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 kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut;
produk 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; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
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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 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 kosmetik;
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; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; 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;
sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; 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 bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk
menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur;
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 eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan
gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi
non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan 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 membersihkan kendaraan; sediaan
menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pelindung matahari kosmetik; 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 dan pemolesan; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan
pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan,
penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pencucian untuk keperluan binatu;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda;
sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; 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
yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
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[kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat
untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut
tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi
perlengkapan mandi; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk
butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan 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, 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 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 mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk
menghilangkan limescale, karat atau minyak; 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 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-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
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 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; self-tanning
lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; 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 kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan
linen beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan 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; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serpih mandi;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum
kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum 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, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon
karbida [abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni
tubuh; strip abrasif; strip napas menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sulingan
tanaman; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab untuk pemutih kulit 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 untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya dalam
bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa
obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpentin
untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; 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 untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; 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 pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu
pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato yang bisa
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dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; ujung kuku buatan; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur;
wewangian kayu cedar; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat
pelembut untuk keperluan rumah tangga===
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Nama Kuasa
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: Hendrawati Santoso S.H.
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Nama Merek
Tipe Merek :
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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 kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Analisis Pasar; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Counter untuk
penjualan es krim; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan
jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan
metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan
komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, -
impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa administrasi
bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
penjualan 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 bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli
barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa eceran hypermarket; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku;
Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik,
direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran
(retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara
on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa kios makanan dan
minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi usaha
yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan
energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas);
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan
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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 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 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 pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap
kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan
barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping;
Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak
jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan
ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang
pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan
batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa
penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa
saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan
air; Jasa penjualan eceran 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 penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan
dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial untuk pembelian
dan penjualan produk konsumen; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa retail yang
disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
yang berkaitan dengan 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 disebutkan di atas tidak termasuk  ritel
penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); 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
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yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail 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 yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan
dan instrumen horologis; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang
berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang
menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Konter untuk penjualan es krim; 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 agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-
logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan
agen penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan
agen penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk
menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan
blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin;
Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel;
Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air
dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol
untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk
abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen
penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan
yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin
portabel bukan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen
penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam
ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan
mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak
pengering untuk mencuci; Layanan 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

Halaman 276 dari 483



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 bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual
bagian dan aksesoris mobil; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; 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 dan promosi penjualan di toko-toko dan atau
melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; 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 perantara komersial yang
disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan
toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online dari situs
web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
toko serba ada online; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel,
grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang
iklan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko
grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu
kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan -
bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring;
Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan
penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko
grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik
di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan
toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
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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 menampilkan alas
kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk
penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi
portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan
instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal
Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang
menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel
yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet;
Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan 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
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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 serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-
barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;
Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper,
ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan
komputer global; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Melakukan survei pasar;
Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi; Memberikan informasi untuk penjualan barang
orang lain; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Menyelenggarakan penjualan barang
dengan sistem arisan; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Outlet penjualan camilan khas jepang; PASAR
SWALAYAN; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Penelitian pemasaran dan promosi
penjualan (untuk orang lain); Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); 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; Pengiklanan penjualan
melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; 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 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 pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; 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, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyediaan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan informasi pasar konsumen
berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; 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 layanan intelijen pasar; 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 tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Peralaman
pasar; Periklanan online; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; 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; Saran bisnis dan analisis
pasar; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA
ADA; 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
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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 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 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 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; 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 frequent flyer;
administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang
melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat;
agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; 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 untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui
telefon seluler dan internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; akuntansi administrasi; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian
pasar; 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 dan
statistik studi pasar; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis kecenderungan busana
dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis pasar biji-bijian; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar;
bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis, manajemen dan
layanan administrasi; beriklan melalui Internet; 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 brosur iklan; diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk;
evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data penelitian pasar; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko
eceran online; iklan; iklan sponsor; iklan televisi; informasi penjualan produk; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; interpretasi
data riset pasar; interpretasi data studi pasar; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang
transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa
administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang menampilkan
bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa analisa penjualan; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa iklan dan promosi; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa jasa
katalog toko eceran; jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian
pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan
penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara
elektronik; jasa manajemen penjualan di internet; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan;
jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; 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 pengecer dan grosir dan jasa
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penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman
yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat
dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan 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 periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki
dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa promosi penjualan; jasa promosi
penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; 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 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 padi-padian
dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga
alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan 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
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 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 seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain
besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail
sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); 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 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 menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail sehubungan
dengan hadiah; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa
toko serba ada retail; jasa toko 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-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni,
penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa 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; kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan
produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis;
kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi statistik pasar; konsultasi administrasi bisnis;
konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran;
konsultasi penilaian pasar; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan
dengan studi pasar; 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 akuntansi
administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis;
layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan
layanan pihak lain; layanan fotokopi; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan husbanding adalah
layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang berkaitan
dengan wewangian; layanan informasi pasar konsumen; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk
utama bahan makanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan,
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yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan
mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban
kepabeanan; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan pelaporan pasar; layanan pemasaran dan
riset pasar; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian data riset pasar; layanan pengangkutan kapal adalah
layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan pengintaian
pasar; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan
penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi,
belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik,
barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan
atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu,
aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang
olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan
promosi di dalam toko; 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 disediakan oleh berbagai toko; 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 yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh
hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel 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 telemarketing; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan toko ritel
yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan
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
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tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
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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 toko grosir; 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 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
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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 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-
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi
klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit;
manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; 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 penjualan; manajemen
penjualan real estat; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar;
melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei
pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset pasar; memberikan bantuan administrasi ke apotek
untuk mengelola inventaris obat; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; 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 tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan; 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; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; 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
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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; 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 pasar loak; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk
orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger
untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa
perawatan gigi; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk 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 dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dokumentasi
transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk
mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi
penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen,
kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar
(marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; minimarket; negosiasi
kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order
penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume
penjualan untuk orang lain; pemasaran toko; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis
pasar; 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 konsultasi administrasi bisnis; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan;
pemrosesan dan administrasi penggajian; penataan etalase toko; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar;
penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan
penjualan atau layanan produk; 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, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik)
untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; 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; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara
daring/e-commerce; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengecer toko serba ada; pengelolaan akun penjualan; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan
penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-
mail advertising); pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan
informasi berkaitan dengan analisis pasar; pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar;
pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; 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; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual
barang dan jasa; 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 produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat penjualan;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar
konsumen secara daring; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; 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
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dan/atau jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan riset pasar;
penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata;
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; 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; 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; periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan
barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; persewaan kios penjualan; persiapan dan penyediaan laporan pasar;
persiapan laporan analisis pasar; persiapan laporan dan studi pasar; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk
komunikasi untuk penjualan eceran; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; promosi barang dan jasa untuk orang lain
dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi
penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk
penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; 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;
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; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; 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; riset dan penelitian pasar; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset
pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan
kendaraan bermotor; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-
roti; studi jajak pendapat pasar; 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 penelitian
pasar; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; 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;
wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:33:06
540   EtiketDID2022017367

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 :

: APILO JUMBO CHOCOLATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, krem, merah, kuning, hitam, putih.
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 14:35:10
540   EtiketDID2022017368

Halaman 287 dari 483



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LAPEO, KEL. LAPEO, KEC. CAMPALAGIAN, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi
Barat, 91357

HAMNARI

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 :

: NHARYRAH COSMETIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NHARYRAH COSMETIC = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:36:12
540   EtiketJID2022017369

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 :

: PASTA COY!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:38:46
540   EtiketDID2022017370

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 :

: QUANTA SQUARE
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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:40:30
540   EtiketDID2022017371

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 :

: MILKMAN
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 14:41:11
540   EtiketDID2022017372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayjen Sutoyo. S G-12 RT/RW 004/002, Kelurahan Cacaban, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56121

Katon Yudho Prakoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebab Hokky: Nikmatnya Bikin Hokky
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:43:40
540   EtiketDID2022017373

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 :

: BONITO
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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:45:11
540   EtiketJID2022017374

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 : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa real
estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; broker real
estat, layanan manajemen dan penilaian; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan,
tanah dan real estat; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jual beli
tanah; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; manajemen properti real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:00:30
540   EtiketJID2022017432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTMENT COSMO TERRACE UNIT CT/L 10A/01 JL.KH MAS MANSYUR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT DIAMANTE SPARKLE GARMENT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEMDEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:01:59
540   EtiketDID2022017433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pancatama I Kav. VII, Kp. Gambar, Kel. Leuwi Limus, Kec. Cikande, Kab. Serang,
Prov. Banten, Kabupaten Serang, Banten

PT. Solo Logo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMBLASHPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:02:07
540   EtiketJID2022017434

730 Nama Pemohon : PT. MIDAS INVESTECH INTERNATIONAL
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Alamat Pemohon : Ruko Alam Sutera Trade Center (ASTC) No. E 12, Jl. Alam Sutera Boulevard,
Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15325

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 : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya;

informasi keuangan di bidang cryptocurrency; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto,
aset digital, token; investasi keuangan dan layanan konsultasi; jasa investasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu,
jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital,
dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa pengelolaan dana modal; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata
uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa perdagangan mata uang virtual;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; layanan
investasi cryptocurrency; layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan
keuangan; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan
transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; manajemen aset cryptocurrency; manajemen investasi keuangan;
manajemen portofolio dan layanan investasi; 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 perdagangan token utilitas;
mengumpulkan dan mengelola dana, yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi dan individu dan menyediakan jasa
manajemen/pengelolaan dana; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pengelolaan dana; pengelolaan dana investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:02:16
540   EtiketDID2022017435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PRABU SILIWANGI NO. 72, RT. 002/RW. 008, KEL. CIBODAS BARU, KEC.
CIBODAS, Kota Tangerang, Banten, 15138

PT. AILUVE SEKAWAN ENMEI

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 :

: AILUVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AILUVE = merupakan suatu penamaan, juga merupakan bagian dari nama Pemohon
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel antiseptik; Minyak Telon; Minyak kayu putih; bedak bayi mengandung obat; krim obat; sabun obat; semprotan anti   

lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; tisu basah antibakteri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:02:58
540   EtiketDID2022017436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LABAN NO. 17 B, RT. 002/RW. 008, KEL. LABUH BARU BARAT, KEC.
PAYUNG SEKAKI, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

IKA KARLINA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI KOPI BENGKALIS KOBENG KHASAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih, Hijau

Halaman 291 dari 483



511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun Goreng; Bubur Ayam; Kue Srikaya; Kue-kue; Lontong; Lontong sayur; Macchiato (minuman kopi yang dibuat

dengan mencampurkan espresso dengan susu); Mie Gomak; Mie Sagu; Mie Tarempa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Nasi Ayam Goreng Kuning;
Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Seafood; Nasi Sambal goreng Teri; Roti bun dengan selai;
Roti kopi; Sagu Lempeng; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bihun; kue basah; kue beras; kue
gandum; kue untuk makanan ringan; kwetiau; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar
mie; mie goreng; mie kacang; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman-minuman berbahan dasar kopi; nasi goreng; roti bakar; roti naan; sediaan-sediaan
untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan herbal bandrek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:04:37
540   EtiketJID2022017437

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 : 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 akomodasi hotel sementara; 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 reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan katering untuk
menyediakan makanan pizza; 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) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; 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; Mengatur dan
memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan
untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan akomodasi untuk
wisma; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Pondok penyediaan makanan sate; 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; Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; 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 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 reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; 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; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan
dan minuman; 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 kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan
minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar
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makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan
dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan
makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani
makanan dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; 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; menyediakan akomodasi
sementara di rumah liburan; 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 makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan
pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk penyediaan makanan;
pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi tentang penyediaan 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;
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 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 meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan 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; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menjual makanan untuk
dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan
dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:04:56
540   EtiketJID2022017438

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 VENTURES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa investasi modal ventura; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa
modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wairausaha dan
perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang; Pembiayaan modal ventura; jasa penasehat terkait modal
ventura; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan
modal ventura untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa pendanaan
modal ventura untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal ventura untuk
perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal
ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa
pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual; jasa pialang modal ventura;
layanan modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:06:34
540   EtiketJID2022017439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IKAN BAWAL NO. 118/162, RT. 009/RW. 000, KEL. TELUKBETUNG, KEC.
TELUKBELUNG SELATAN, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35221

KIM POPPY WIJAYANTI

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 :

: Swag Way
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Swag Way = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:07:41
540   EtiketDID2022017440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paseo de la Castellana, 259 A 28046 Madrid, Spain
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.

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 :

: CEPSA & device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CEPSA singkatan dari COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. = nama Pemohon
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bakar dan bahan penerangan; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; lilin dan sumbu untuk

penerangan; minyak dan lemak industri, lilin; pelumas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:10:15
540   EtiketJID2022017443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klitren Lor GK 3/509, Rt. 022 Rw. 005, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta
, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA PERSADA YOGYAKARTA

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 :

: MUTIARA PERSADA Multi Community School dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hijau, orange dan putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; akademi [pendidikan]; layanan pendidikan dan pengajaran; pendidikan,

pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:13:03
540   EtiketDID2022017444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun VII Karang Anyar, RT/RW 026/013, Desa Terbanggi Subing, Kecamatan
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34161

Firman Siagian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jelanta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (Kode C: 78, M: 32, Y: 0. K: 0 atau R: 0, G: 145. B: 221),  Merah (Kode C: 6, M: 99, Y: 98, K: 1 atau R: 217, G: 18, B: 23),

Abu-abu (Kode C : 69, M: 60, Y: 56, K: 66, atau R: 51, G: 51, B: 51)
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak sawit untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:13:40
540   EtiketDID2022017445

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 :

: YOHANNAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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 16:14:19
540   EtiketDID2022017446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sidogiri-Kraton , Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67151
Achmad Sa'dulloh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Penamaan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Kopiah; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun; koko habaib; sendal; seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:15:17
540   EtiketDID2022017447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Galuh Mas Victorian Blok 3/16C RT 03/015 Kel. Sukaharja Kec. Teluk Jambe Timur
Kab Karawang, Jawa Barat 41361, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

DINA UDAYANI SWADESHI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Doctor Series
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan 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; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:15:22
540   EtiketDID2022017448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7100 Corporate Drive Plano TX 75024
Pizza Hut International, LLC

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 :

: TUSCANI PASTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TUSCANI PASTA = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pasta; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta

atau nasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:18:50
540   EtiketDID2022017449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Jaya Gg. Amal No. 569 RT/RW. 012/004, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

YOPI RATNA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YHOOPHII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
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sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian ujung alas kaki; Baju Hangat; Baju
Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk
anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Syar'i; Baju atasan
crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur;
Baju wanita; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bra yoga; 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; Celana jeans; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; 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; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Gamis pria; Gesper; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket
bordir; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan
yang dilapisi lilin; Jaket windbreaker; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kaos anak-anak; Kaos
kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang);
Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kerudung kepala; Kerudung kepala
untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat
musim hujan; Kulot; Kutang nenek; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur;
Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti
keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian luar; Pakaian tidur; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pengikat
kaos kaki; Penutup kepala, yaitu topi pet; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Pita
atau karet penahan kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat
pinggang untuk pakaian; Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan tenun (pakaian);
Sarung tenun tangan; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Sepatu olahraga atau santai; Sepatu/sandal dari rumput esparto;
Setagen (Ikat Pinggang); Stoking; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala (pullovers); Syal; Syal Serbaguna; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); Topi
kulit; Topi kupluk; Topi wol; Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; 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 pria; alas kaki
untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas
kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu
olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal
jepit, sepatu bot; atasan baju tanpa lengan; atasan berkerudung; 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
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sepatu; baju; baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian];
baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami;
baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bius pedal denim; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; bodices [pakaian dalam]; bra; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra
tanpa strap; bralettes; capris denim; cardigan; celana balon; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
bermuda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana
kaki; celana kapri; celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; 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 panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
untuk dipakai; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chemisettes [bagian depan baju]; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; dickeys [bagian
depan baju]; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun mohair; gaun rajut; gaun rajutan; gaun untuk anak perempuan; gaun
untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian
dari pakaian]; hoodies; 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; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berkerudung; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket jas; jaket kasmir; jaket kasual; jaket kulit;
jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket ringan; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas kulit; jas luar; jas panjang; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki];
kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas
kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja
kekesalan; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja turtleneck;
kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kutang wanita; lacak jaket; legging
[celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging menjadi celana panjang; manset lengan kemeja; mantel
denim; mantel rok; pakaian; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah
raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan;
pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian denim; pakaian kasual untuk  bersantai;
pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian mode/fesyen; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian tidur;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat tangan [sarung tangan tanpa
jari]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama
untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; pompa [alas kaki]; pullover berkerudung; rok; rok [pakaian
bisnis]; rok celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rompi; rompi bawah; rompi bulu;
rompi puncak; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit
[alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan dengan
ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan
kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan tak
berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu;
sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot kerja; sepatu dan alas kaki; sepatu
dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk stoking; sepatu kanvas; sepatu
karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu tap; sepatu untuk pakaian santai; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan rok; skort denim; slip
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pakaian dalam; sol alas kaki; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; 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; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; tanaman legging; tank top untuk olahraga; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi dan peci; topi ember; topi jari kaki [bagian
dari alas kaki]; topi mode; topi pelindung panas matahari; topi rajut; topi rajutan; topi toboggan; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; trainer (alas kaki); tunik; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-
topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:22:23
540   EtiketDID2022017450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PRATISTA TIMUR II NO. 50 RT 006 RW 015 ANTAPANI KIDUL ANTAPANI
KOTA BANDUNG JAWA BARAT , Kota Bandung, Jawa Barat

CV. ANUGRAH CAHAYA ALAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tinta, botol tinta (terisi), paket tinta (terisi) dan kartrij tinta (terisi) semuanya untuk mesin fotokopi, printer digital, printer

komputer, printer ink jet, printer ink jet format besar, printer barcode, dan printer digital multi-fungsi yang menggabungkan
penyalinan dan/atau memindai dan/atau kemampuan mengirim faks; pasta [tinta] printer; tinta untuk printer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:27:07
540   EtiketJID2022017451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARET PS BARU BARAT VII, RT/RW. 003/002, KEL. KARET TENGSIN, KEC.
TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

IR WIDJAJA TANOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURICIPTA GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih; biru; hijau; merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inspeksi lokasi konstruksi; Jasa konstruksi jembatan dan bangunan; Jasa pemeliharaan, instalasi dan perbaikan alat- alat

dan perkakas rumah tangga; Konstruksi dan perbaikan gedung; Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana
jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul; Konstruksi pusat perbelanjaan; Konstruksi selain
bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar ruangan; Manajemen konstruksi (pengawasan); Pembangunan pusat penelitian;
Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar) Informasi konstruksi; Pengawasan gedung;
Pengembangan perumahan; Penghancuran gedung; Perawatan gedung; 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 konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa
konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa konstruksi, yaitu, paving
beton; jasa konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor
properti; jasa kontraktor rumah; jasa pembangunan sipil; jasa pembangunan taman; jasa pemeliharaan dan perbaikan gedung
disediakan oleh tukang; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi
bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa teknik kelistrikan (pembangunan); jasa teknik
struktur (pembangunan); konstruksi; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan bangunan;
konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat
perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi
sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah
tinggal; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur
lainnya; konstruksi jalan; konstruksi pabean dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan konservatori dan
rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi,
perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan
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konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan otomasi gedung; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi properti; layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; manajemen proyek konstruksi
[pengawasan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; memberikan
informasi terkait pembangunan pembongkaran; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan konstruksi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan,
dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi, perbaikan dan
pemeliharaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan rekonstruksi bangunan; membersihkan rumah tinggal;
menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan informasi termasuk online mengenai
pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; merenovasi dan membangun rumah untuk keluarga
berpenghasilan rendah; pemasangan kaca di konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan kaca isolasi di
konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan utilitas di lokasi konstruksi; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan dan peralatan rumah tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk
digunakan dalam pembangunan jalan; pembangunan arena olahraga; pembangunan bandara; pembangunan bendungan;
pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; pembangunan dan pemeliharaan rumah
Apartemen; pembangunan dan perawatan pipa pembuang; pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan dan
perbaikan bandara dan fasilitas bandara; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan;
pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor;
pembangunan geladak; pembangunan jalan; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan jaringan
pipa minyak; pembangunan jembatan; pembangunan kembali mesin mobil; pembangunan konservatori dan rumah kaca;
pembangunan menara telekomunikasi; pembangunan pabrik; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air;
pembangunan pameran dagang dan stan pameran; pembangunan pelabuhan; pembangunan pembangkit listrik;
pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga angin; pembangunan pembangkit
tenaga listrik hidro; pembangunan produksi energi dan fasilitas pembangkit; pembangunan pusat perbelanjaan; pembangunan
sistem saluran air limbah; pembangunan sunroom; pembangunan tempat medis; pembangunan teras; pembangunan toko dan
kedai di pasar; pembanqunan, teknik pembangunan; pemberian saran konstruksi; pembersihan gedung kantor dan tempat
komersial; pembersihan properti perumahan dan komersial; pembongkaran rumah dan bangunan; pemeliharaan, perbaikan
dan pembangunan kembali tungku; pemeliharaan, servis dan perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur; pemilihan lokasi
real estat; pendirian pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengawasan pembangunan perahu, kapal pesiar, kapal,
kapal dan kendaraan air; pengawasan rekonstruksi bangunan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan
perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti
(jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman (jasa pembangunan); penghapusan puing-puing dari bangunan [jasa konstruksi]; penyediaan informasi dan
penjelasan dalam bidang pengembangan real estat; penyediaan informasi konstruksi; penyediaan informasi mengenai
pengembangan real estat melalui situs web; penyewaan crane [peralatan konstruksi]; penyewaan mesin dan alat konstruksi;
penyewaan mesin, alat dan peralatan pneumatik atau hidrolik untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan mesin,
peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan;
perawatan dan perbaikan dari utilitas yang ada pada gedung; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali,
pembersihan dan pernis kendaraan dan bagian-bagiannya; perkuatan instalasi AC di gedung-gedung; perkuatan instalasi
pemanas di gedung; perkuatan instalasi ventilasi di gedung; persiapan rancangan yang berhubungan dengan teknik sipil
(pembangunan); rebricking dan pembangunan kembali tungku; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks
industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; teknik sipil (pembangunan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:27:13
540   EtiketDID2022017452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl. Pisangan Lama Selatan Nomor 1, RT 008,
RW 008, Kelurahan Pisangan Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13230

PT. Food Station Tjipinang Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FS Yasamin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau Muda dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan

plastik; Lembar karton untuk  kemasan; Pita plastik untuk kemasan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas
untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton;
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,
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baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan plastik untuk kemasan; bantalan
penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik
untuk kemasan; 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 untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan;
kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan
kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk
makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah
kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan;
kertas-kertas kemasan; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk
dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; lembaran kertas atau plastik penyerap
untuk kemasan bahan makanan; perekat lapisan tipis untuk kemasan; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan
makanan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok
gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah dari kertas untuk
kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton===
===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati;
Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur;
Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras coklat dan hitam; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari bahan beras; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Mie beras cina; Produk makanan berbahan dasar beras,
tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa,
amaranth, spelt dan beras; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras;
karak beras; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue beras; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mie beras; teh beras merah yang dipanggang; tepung beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:28:11
540   EtiketJID2022017453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah Blok  D5 No. 2 , Kel. Joglo, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

KOPERASI JASA PNH ABADI GRUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPERASI JASA PNH ABADI GRUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Jasa perdagangan; Koperasi perdagangan; jasa-jasa perdagangan online, yakni,

mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:28:42
540   EtiketDID2022017454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani 579 Rt. 016 Rw. 006 Baureno, Baureno, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur, 62192

CV. AUF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bersih Bersih Sahabat Kita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cuci===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:28:51
540   EtiketDID2022017455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F2-201, Shenzhou Computer BLDG, Madame Curie Ave., Bantian Street, Longgang
Dist, Shenzhen

Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Momcozy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat monitor jantung janin; Dot untuk bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Penjepit untuk dot bayi;

botol bayi; kasur melahirkan; pemijat karet untuk bayi; pompa payudara; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis;
termometer inframerah untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:29:45
540   EtiketDID2022017456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLOOR 9, ROOM NO. B906, B908, B910, B912 BUILDING B, TSINGHUA UNIS
INFOPORT, NO.13 LANGSHAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG PROVINCE

SHENZHEN APICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

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 :

: KAWA + 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 identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat perekam video pada mobil; Bel pintu listrik; Kabel USB; Kamera pada

dasbor; Rumah kamera; alat pengajaran audiovisual; alat perekam jarak; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; baterai, listrik; instrumen navigasi; kabel baterai; kamera fotografi; kamera perekam; kamera spion untuk kendaraan;
kemasan baterai; layar video; lensa selfie; monitor video; monitor video bayi; pemutar media portabel; penutup baterai;
peralatan monitoring listrik; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); perangkat pengisian daya baterai; perekam video
untuk mobil; sirkuit terpadu; speedometer sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:30:06
540   EtiketJID2022017457

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 :

: Rifyo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan cream
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan

penyebaran materi promosi; Distributor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa pemesan dan
penjualan barang secara online; Jasa penjualan; Jasa perdagangan; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan
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penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan
aksesoris mode lainnya; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; jasa agen impor-ekspor
barang; jasa agen pemodelan; jasa informasi bisnis; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa ritel; jasa-jasa perdagangan
online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen tenaga kerja; layanan distribusi grosir untuk makanan dan
minuman; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk pakaian; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan
hotel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan
dengan promosi penjualan; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; manajemen bisnis; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen penjualan; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung;
mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
perumahan; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pengelolaan akun penjualan;
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang
lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
sponsor promosi acara hiburan; toko eceran; toko grosir; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah
belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:30:55
540   EtiketJID2022017458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG SALAK NO. 22 LIPPO CIKARANG RT 007 RW 011 KEL CIBATU KEC
CIKARANG SELATAN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

BEN HADIYAHYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: delibowl your delicious bowl
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran sushi yang

diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Kedai kopi; Kedai ramen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima);
Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Prasmanan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering untuk
menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk panti jompo; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan
ruang koktail; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:33:09
540   EtiketDID2022017459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gandaria Tengah VII/3 RT 014 RW 001 Kramat Pela, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KARINA RACHMADINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Dimple Treats
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, ungu, pink, hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Roti asin; Roti manis; Roti tawar; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelato; kue coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:40:12
540   EtiketJID2022017460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. JONDUL BLOK Q / 07 RT. 002/RW. 003 KEL. SEKIP, KEC. LIMA PULUH,
Kota Pekanbaru, Riau

AGUS JOINARDI

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 :

: FINIX – DIGITAL STORE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),

konten dan media digital; layanan grosir untuk game; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan toko ritel online
yang menampilkan permainan; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:43:51
540   EtiketJID2022017461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Ventura Jl. R.A. Kartini No. 26, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. LAJU KENCANA MOTOR

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 :

: GARAGE 75
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan pemasangan

terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang
terkait; Memberikan informasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mobil, furnitur, jam tangan, ponsel;
Pengecekan pemeliharaan dan diagnosa kerusakan pada otomobil melalui akses jarak jauh; Pengecetan mobil dan motor;
Penyediaan informasi yang terkait dengan instalasi, perbaikan atau perawatan mobil.; Salon Mobil; Salon mobil dan motor;
bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); ganti oli kendaraan bermotor; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum
pemeliharaan dan perbaikan; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa perbaikan bodi mobil; konversi dan penyetelan mobil
produksi dan mesinnya; layanan dasar mobil; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan
garasi untuk perbaikan mobil; layanan pengisian bahan bakar bensin untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian bahan
bakar gas alam untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; layanan perbaikan dan
pemeliharaan diagnostik untuk kendaraan bermotor; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; membersihkan mobil; mencuci mobil; pelumasan mobil; pemasangan custom
interior mobil; pemasangan peralatan listrik dan elektronik di mobil; pembangunan kembali mesin mobil; pembersih dan cuci
mobil; pemolesan mobil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian mobil; pengecatan kendaraan bermotor; pengecatan
khusus otomobil; pengisian daya baterai mobil; penyetelan mesin untuk kendaraan bermotor; penyetelan motor dan mesin
untuk mobil; perawatan kendaraan bermotor; perawatan mobil; perawatan, perbaikan dan instalasi bagian-bagian dan
kelengkapan kendaraan bermotor; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk
kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan mobil; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya;
perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan dan penyelesaian bodi mobil untuk orang lain;
perbaikan dan perawatan mesin untuk kendaraan bermotor; perbaikan mobil; perbaikan mobil di pinggir jalan; perbaikan,
pemeliharaan dan perbaikan mobil; rekondisi mobil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:45:51
540   EtiketJID2022017462

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

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 Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar

makanan ringan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum
dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan perhotelan (hospitality); Penyediaan akomodasi hotel;
akomodasi sementara; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan hotel liburan; layanan hotel, restoran, kafe dan
bar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan reservasi akomodasi
sementara; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan
seminar; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; penyediaan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi dan pemesanan akomodasi
hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:48:24
540   EtiketDID2022017463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KEMENANGAN III NO.58, RT.010, RW. 003,KELURAHAN GLODOK,
KECAMATAN TAMAN SARI, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

RENDY SUCIAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORTIC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arak Masak Hon Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan;

Curacao (minuman keras); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman anggur beras yang tidak
disaring (Tag-ju); Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh
sebutan asal "Cognac"; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol
sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman keras Jepang dengan
kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang
dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras aprikot
Jepang; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski khas Scotch; Minuman keras daiquiris
beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Vodka; adas manis [minuman keras]; amaro [minuman keras herbal];
anisette [minuman keras]; arak beras suling; arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; bitters (minuman keras); brendi
(minuman keras) ceri; champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cordial (minuman keras khas
Amerika Utara); cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs (minuman keras dengan
penambahan gula); digester [minuman keras dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; koktail vodka; laojiou
[Minuman keras Cina]; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman beralkohol berbahan dasar
wine (minuman anggur beralkohol); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah beralkohol;
minuman keras (herbal); minuman keras [suling]; minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa
peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman keras blackcurrant; minuman keras dan minuman keras;
minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan kandungan cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi;
minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma
ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak mamushi-snake; minuman keras yang mengandung ekstrak
ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; pendingin anggur [minuman beralkohol]; shirozake
[minuman keras campuran beras Jepang]; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===

Halaman 305 dari 483



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:50:06
540   EtiketDID2022017464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F2-201, Shenzhou Computer BLDG, Madame Curie Ave., Bantian Street, Longgang
Dist, Shenzhen

Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Momcozy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; Syal; kaos kaki panjang; korset; oto, bukan dari kain atau kertas; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; sarung

tangan [pakaian]; topi mandi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:51:02
540   EtiketDID2022017465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pelabuhan II No.196, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43133
Pieter Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUANTAP'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Fillet Crispy; Ayam Karage; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bakso daging sapi; Beef Burger;

Chicken Burger; Daging ayam asap; Daging sapi suwir; Hidangan dari daging kornet; Kulit Ayam Goreng Tepung; Oalahan
daging untuk isian burger; Produk olahan daging sapi; Rolade Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sosis; Sosis ayam;
bakso; bakso ayam; bakso ikan; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis
(adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; daging asap; daging atau ikan
kalengan; daging burger; daging irisan; daging kornet; daging sapi; daging sapi asap; dendeng; frankfurters [sosis]; irisan
daging sapi; kornet ayam; kornet sapi; makanan dingin terutama terdiri dari daging; patties sapi; potongan daging asap;
potongan daging sapi; produk daging sapi; sayap ayam; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis dalam adonan;
sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang
dilapisi tepung; wieners [sosis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:51:06
540   EtiketDID2022017466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Seroja, Jl. Manggis No. 5 B, RT007/05, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17124

Muhammad Mursyid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERVITAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru Laut dan Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk anorganik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:54:15
540   EtiketJID2022017467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KEMENANGAN III NO.58, RT.010, RW. 003,KELURAHAN GLODOK,
KECAMATAN TAMAN SARI, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

RENDY SUCIAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHELTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub

yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel;
Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara
dalam bentuk tenda; Jasa penginapan; 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 kopi;
Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan losmen;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan
restoran Spanyol; Penginapan untuk liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Perhotelan; Restoran;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran vegetarian; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung;
jasa penginapan wisatawan; jasa restoran; kafe; kafe bermain anak-anak; layanan akomodasi hotel; layanan bar; layanan bar
dan bistro; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar, lounge
koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel;
layanan hotel liburan; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan penginapan resor; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
ramen; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran washoku; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin;
layanan wine bar; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; pemesanan penginapan;
pemesanan penginapan sementara; penginapan turis; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan penginapan sementara; penyewaan peralatan bar;
reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran
swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:54:46
540   EtiketDID2022017468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SARIJADI BLOK 17 NO 73 RT 001 RW 011, Kota Bandung, Jawa Barat
TITIEZ ARGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACNAE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan 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
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detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut
tidak mengandung obat; 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 untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter
cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); 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; Pewangi badan (kosmetik); 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-
medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk perawatan tubuh; 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; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk keperluan 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]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; 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
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yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit
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; 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 tanpa obat; 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 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, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim
perawatan rambut; 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 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; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion 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; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; 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 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 perawatan kulit; mousse perawatan 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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai 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 mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
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pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan 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 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
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 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 perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:57:32
540   EtiketJID2022017469

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 : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan

penyebaran materi promosi; Distributor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa pemesan dan
penjualan barang secara online; Jasa penjualan; Jasa perdagangan; 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; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; jasa agen impor-ekspor
barang; jasa agen pemodelan; jasa informasi bisnis; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa ritel; jasa-jasa perdagangan
online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen tenaga kerja; layanan distribusi grosir untuk makanan dan
minuman; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk pakaian; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan
hotel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan
dengan promosi penjualan; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; manajemen bisnis; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen penjualan; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung;
mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
perumahan; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pengelolaan akun penjualan;
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang
lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
sponsor promosi acara hiburan; toko eceran; toko grosir; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah
belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 16:58:55
540   EtiketJID2022017470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAHARUDDIN NASUTION NO. 98, RT. 001/RW. 002, KEL. AIR DINGIN, KEC.
BUKIT RAYA, Kota Pekanbaru, Riau, 28284

GUNIAR MAULANA SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANANA HOUSE GUNIAR 98
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Coklat Tua, Coklat Muda, Kuning, Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Toko
oleh-oleh; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba
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ada; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:02:06
540   EtiketDID2022017471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BIAK NO.1/B1. JAKARTA. 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150

PT. SARI KRESNA KIMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMP UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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; fungisida; herbisida;
insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida
untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:03:24
540   EtiketDID2022017472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAHARUDDIN NASUTION NO. 98, RT. 001/RW. 002, KEL. AIR DINGIN, KEC.
BUKIT RAYA, Kota Pekanbaru, Riau, 28284

GUNIAR MAULANA SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANANA HOUSE GUNIAR 98
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Coklat Tua, Coklat Muda, Hitam, Putih, Merah , Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pisang Gapit; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang olahan; Sale pisang;

getuk pisang; keripik pisang; molen pisang; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:05:55
540   EtiketDID2022017473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PARUNG SERAB NO. 90 RT. 001 RW. 009, KEL. SUDIMARA SELATAN, KEC.
CILEDUG. KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15151

MISJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SKR = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As starter untuk

kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; Bos fork; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; ECU; Gear Ratchet
Starter Untuk Kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol;
Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komstering,  untuk kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kran
bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda
motor; Mimis Starter Untuk Kendaraan; Operan gigi; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); Pedal stater sepeda motor;
Pelat kopling; Pijakan Kaki (footstep); Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; REPAIR
KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Rumah Primary
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kopling Untuk Kendaraan; Stang (bagian dari kendaraan); Stut Copling Untuk Kendaraan; Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban luar; bearing
(untuk kendaraan darat); disc brake; engkol sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gear box untuk kendaraan
darat; gigi tarik untuk kendaraan; handle rem/kopling; jari-jari roda sepeda motor; jok motor; kabel kopling untuk sepeda motor;
kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan
darat; kunci anti maling untuk kendaraan; master rem kit; pedal rem untuk sepeda motor; pelek roda kendaraan; pentil untuk
ban kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor;
rantai kendaraan bermotor; rantai roller untuk sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; roda gigi sepeda motor; roda
sepeda motor; sadel sepeda motor; spakbor; sprocket untuk roda kendaraan; standar kendaraan; stang setir; tabung ABS;
tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan;
tensioner assy untuk kendaraan; tromol sepeda motor; tutup tangki bensin kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:07:32
540   EtiketJID2022017474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F2-201, Shenzhou Computer BLDG, Madame Curie Ave., Bantian Street, Longgang
Dist, Shenzhen

Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Momcozy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; demonstrasi barang; faktur; iklan
online pada jaringan komputer; layanan agen ekspor-impor; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan
toko ritel online yang menampilkan mainan; pencarian sponsor; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; promosi online jaringan komputer dan situs web; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:09:08
540   EtiketDID2022017475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jantirejo RT. 002 RW. 013, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa
Tengah

NUR SAFARI, SPD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARNIFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Tua, Orange Dan Warna Dapat Berubah

Sesuai Kebutuhan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim

muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Deodorant stick; Parfum, eau de toilette; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi;
Tissue wangi basah; amber [parfum]; basma [pewarna kosmetik]; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
tabur; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); eau de parfum; gel after-sun
[kosmetik]; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kapas kecantikan; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; krim kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
tanning diri [kosmetik]; krim wajah [kosmetik]; kutek kuku; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion kulit kosmetik; lotion
kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik];
minyak berjemur [kosmetik]; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak
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setelah matahari [kosmetik]; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu
penata rambut; overlay memahat kuku [kosmetik]; parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pemerah pipi; penghitam alis; pensil alis; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun batangan;
sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun krim; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan matahari [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 menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampo rambut; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; wangi-wangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:09:41
540   EtiketJID2022017476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LABAN NO. 17 B, RT. 002/RW. 008, KEL. LABUH BARU BARAT, KEC.
PAYUNG SEKAKI, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

IKA KARLINA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI KOPI BENGKALIS KOBENG KHASAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan

menggunakan kendaraan dan gerobak; 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; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; jasa kafe; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; layanan
bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan
ringan; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:10:56
540   EtiketDID2022017477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANCASILA SAKTI LK I RT. 002 KEL. SUMBERREJO KEC. KEMILING, Kota
Bandar Lampung, Lampung, 35153

DR YAYUK RACHMAWATI

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 :

: Vogolix by D’Hemas Aesthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih, 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; 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; 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 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
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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 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 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 pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab
mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; 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 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; bedak wajah kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; 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); jel dan krim untuk mandi shower; kit 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 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;
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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 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 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 pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; 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; 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 rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
tubuh 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 [kosmetik]; masker kulit 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 rosehip 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; 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 untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; 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-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep 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 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 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
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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 pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara 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 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; 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; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan 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

08/03/2022 17:11:34
540   EtiketJID2022017478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cikiruh Rt 04/05, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten bogor,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16680

Adi Zulhadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Paguyuban Pekerja Bongkar Muat (P2BM) Bogor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, kuning, putih, hitam, dan hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan

penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui
online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; bongkar muat barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:11:51
540   EtiketDID2022017479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN GADING RESORT RESIDENCE BLOK D GF/16 RT 001 RW 019,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

CHRISTINA IFELDA SIHITE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESTRELLA GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; 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;
Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar
mulut tidak mengandung obat; 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 untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); 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; Pewangi badan (kosmetik); 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (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 untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan penghapus perekat; 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
tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-
sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat
(Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner cair (Kosmetik); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak
mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik;
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astringen untuk keperluan kosmetik; bahan kikis; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk perawatan tubuh;
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;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk keperluan 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]; gel, semprotan, mousses dan
balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); kain dan kertas abrasif; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk 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
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, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; 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 kulit
kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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 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; lembar abrasif; linen untuk penggunaan kosmetik; 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; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion 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; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak
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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 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 perawatan kulit; mousse perawatan 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 abrasif;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai 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 mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan
medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata 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; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut 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 dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam
bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan abrasif; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan bahan non-
obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan 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 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
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 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 perawatan gigi;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
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sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan 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

08/03/2022 17:12:59
540   EtiketDID2022017480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Florence J.4/1, Pakuwon City, RT. 009/RW. 008, Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo,
Kota Surabaya, Jawa Timur

ELIP MUVARIDA

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 :

: BEE YUNG SCARVES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaftan; Kebaya; Mukena; Pashmina; Syal untuk menutup kepala; atasan [pakaian]; atasan untuk wanita; blus lengan

panjang; cadar; cardigan; dalaman jilbab; gamis; gaun; gaun pesta; jilbab; kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian
mode/fesyen; pakaian sutra; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; sapu tangan [pakaian]; selendang
[pakaian]; syal; syal renda; syal sutra; syal yang melingkar di leher; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:15:13
540   EtiketDID2022017481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Topaz Residence, Topaz Raya No. 21, RT.004/RW.001, Kel. Rancamanyar,
Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

FERDY FERNANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BULLBROWN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal,

sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Selop Kasut; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin;
Sepatu cross training; Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer;
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, 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; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; selop; sepatu; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; 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 dan alas kaki; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit sapi;
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sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual;
sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit
untuk wanita; sepatu lari; sepatu latihan dari kulit; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing;
sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita;
sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu
sepak bola; sepatu ski; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu
trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yoga; valenki
[sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:16:18
540   EtiketJID2022017482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Srengseng Raya no. 58, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630

PT Astro Technologies Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIRO 3D
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, merah, dan abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko dan jasa toko eceran

secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel online;
belanja online; layanan ritel online; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:18:06
540   EtiketDID2022017483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasarbatang RT. 004/013, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52212
M Amrun Aziz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'DOCTOR'S 86 BEAUTY N GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DOKTER 86 CANTIK DAN BERCAHAYA
591 Uraian Warna : GOLD, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:19:59
540   EtiketDID2022017484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sukolilo, Sukolilo, Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jawa
Timur

CV. Mandala Maju Mapan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDALA CHICKEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam beku===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:30:50
540   EtiketJID2022017486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gandaria Tengah 2, No. 6-14, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT Gandaria Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chandra M. Hamzah S.H.
Capital Place, Level 36 & 37,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Sakit Dr. ROESLANI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Optik; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa periklanan; minimarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:34:38
540   EtiketJID2022017487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Biz Park Jl. Tambak Sawah No. 16 C, Kelurahan Tambak
Sawah, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

PT BUKIT INTI MAKMUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; 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 layanan toko eceran yang
menyediakan produk-produk farmasi; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan
mencuci; 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; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli
dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Toko kue; Toko kue online; administrasi usaha; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; fungsi kantor; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
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pemasaran di bidang restoran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail
secara online; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang
dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; 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 supermarket; layanan ritel online; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online;
layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; 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 usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; 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; penjualan
eceran dan grosir sampo; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan
ritel dan grosir produk kebersihan; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; supermarket; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:39:54
540   EtiketDID2022017488

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

AULIANA CALLISSTA D

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 : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter
krim (kosmetik); Hyaluronic serum; 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 untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim
balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim 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 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 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 tumit; Krim wajah; Krim
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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; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim;
Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; 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 kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; 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; 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 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, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan 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 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 untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-
sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan 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 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; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; astringen untuk keperluan
kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya
berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-
barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; 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 kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; compacts / kompak
yang mengandung make-up; cuci masker; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
esens perawatan kulit non-medis; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem
untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel
dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up;
kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim
after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
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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 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 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 penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim 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 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; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion susu untuk
keperluan kosmetik; 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 dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; 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 perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; 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 minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
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; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik
untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih berbentuk
krim; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; pensil make-up; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab
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setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan 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 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; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; 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 pengelupasan
untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub
krim tubuh; 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 anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; 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 dalam sifat penyegar tubuh
dengan cara disemprot; 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 yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-
bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; 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; self-tanning
lotion [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 kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi;
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; 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 17:40:09
540   EtiketJID2022017489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Randugowang RT. 01 RW. 17, Tegal Weru, Sariharjo, Kec. Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

PT. PUTRA SLEMAN SEMBADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Elly Susanti S.S.,
Kompleks DPR Bintaro 2 Jalan Jalak VI Blok A5/3

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : SEMBODOVERSE
566 Arti Bahasa : Dunia sembodo atau sembodo universe
591 Uraian Warna : Hitam. magenta dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,

barang olahraga; 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 pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa toko
ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa
toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Kampanye pemasaran;
Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program
permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan pemasaran dan promosi
penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan perdagangan elektronik, yaitu,
menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan
promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan
bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen promosi untuk tokoh olah
raga; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Pengelolaan data pelanggan menggunakan basis data komputer; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: 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 online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan
berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; 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; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan
olahraga elektronik; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Toko Barang Pecah belah; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko boneka; Toko olahraga;
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; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; 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 grosir yang berkaitan dengan karya seni; layanan penjualan
eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang
terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga
dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga,
tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri
seni; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel
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dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan karya seni;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga;
manajemen bisnis seniman; 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;
memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan;
menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang
budaya dan sosial lainnya; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; promosi kompetisi dan acara olahraga;
sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:47:19
540   EtiketJID2022017490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gandaria Tengah 2, No. 6-14, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT Gandaria Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chandra M. Hamzah S.H.
Capital Place, Level 36 & 37,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Sakit Dr. ROESLANI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa perawatan kesehatan; Rumah sakit; layanan klinik medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan

kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 09:59:54
540   EtiketJID2022017592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEG INDAH BRT RAYA B-65 RT.002 RW.016 PEGANGSAAN DUA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

YOSEPH TJIOMAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SILENTIK EYELASH + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan bulu mata palsu; layanan ekstensi bulu mata; layanan pencelupan bulu mata; layanan pengeriting

bulu mata; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perming
bulu mata; layanan pewarnaan bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:01:33
540   EtiketD102022017593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIMOLAWANG 1/82-D RT/RW. 002/010 KEL. SIMOLAWANG KEC. SIMOKERTO,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60143

GO HADI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGO PERAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, PERAK
511 Kelas Barang/Jasa : 30, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu

bubuk; Kopi yang tidak disangrai; biji ketumbar, dikeringkan; biji kopi panggang; daun teh; kemiri (bumbu); kopi; kopi bebas
kafein; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi===
===bawang putih, segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; jagung; jahe, segar; kacang mede segar;
umbi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:02:21
540   EtiketDID2022017594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma 77 Tower 2 Lt. 3, Jl. Letjend S Parman Kav 77, Slipi
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410

PT. Kurio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Endeus
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sari-sari daging; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan

binatang buruan; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; telur, susu, dan produk susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:06:34
540   EtiketDID2022017595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 45/47, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai-400001, India
Bajaj Electricals Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAJAJ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BAJAJ: Bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 7, 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang porselen; botol vakum; ceret, non-listrik; kristal [gelas]; pecah belah; peralatan dapur; pressure cooker, non-listrik;

tembikar; wadah dapur; wadah terisolasi termal untuk makanan===
===Penggiling daging [mesin]; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; ekstraktor jus, listrik; mesin pencampuran;
pabrik [mesin]; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan dioperasikan===
===baterai surya; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; konektor [listrik]; panel surya untuk produksi listrik;
sakelar, listrik; transformator [listrik]===
===aparat pemanasan, listrik; kolektor panas matahari [pemanasan]; lampu listrik; pemanas air; peralatan dan instalasi
pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; tabung bercahaya untuk penerangan; tungku surya; ventilasi [AC] instalasi
dan peralatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:08:44
540   EtiketDID2022017596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYA DADAP ESTATE J-IA NO. 6, KEL. DADAP, KEC. KOSAMBI, Kabupaten
Tangerang, Banten

HENDY TANU TAMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKT = DAKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan

benturan/peredam kejut; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; foil logam untuk isolasi; gasket; karet
remah untuk kendaraan bermotor; paking sambungan; paking sambungan untuk pipa; pengepakan asbes untuk katup;
pengepakan asbes untuk piston; pipa gasket; pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala
medan, dan sepeda untuk mencegah pengendara tergelincir; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; segel minyak;
segel minyak non-logam; segel minyak untuk kendaraan; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang penghubung
untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; vinil pembungkus untuk eksterior
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:09:29
540   EtiketDID2022017597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AX / 17  RT. 010  RW. 014, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Marcus Fernaldi Gideon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LASAMBA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu;

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; propolis*; royal jelly *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:16:02
540   EtiketD102022017598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIMOLAWANG 1/82-D RT/RW. 002/010 KEL. SIMOLAWANG KEC. SIMOKERTO,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60143

GO HADI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu

bubuk; Kopi yang tidak disangrai; biji ketumbar, dikeringkan; biji kopi panggang; daun teh; kemiri (bumbu); kopi; kopi bebas
kafein; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi===
===bawang putih, segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; jagung; jahe, segar; kacang mede segar;
umbi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:16:35
540   EtiketJID2022017599
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1202, 11F, Building A, No. 19, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,
Beijing, China

Fire Waves (Beijing) Holdings Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OF COURSE HOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penitipan untuk hewan; Layanan kafe; layanan bar; layanan kantin; layanan minum teh; layanan penitipan anak

[penitipan anak]; layanan rumah pensiun; menyediakan fasilitas perkemahan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:17:41
540   EtiketJID2022017600

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 : Merah, putih, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan

interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video;
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

09/03/2022 10:17:53
540   EtiketDID2022017601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Ciantra Indah Blok A3 no. 16, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Gatot Triwibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L'Rara
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Rara artinya manis dan Baik
591 Uraian Warna : Warna Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; gel

pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
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tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; sabun batangan
untuk mandi; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:20:49
540   EtiketDID2022017602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma 77 Tower 2 Lt. 3, Jl. Letjend S Parman Kav 77, Slipi
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410

PT. Kurio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Endeus
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; cuka, saus [bumbu]; es; garam, mustard; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan

pengganti kopi; ragi; rempah-rempah; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang
gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:27:08
540   EtiketJID2022017603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Batulicin No.3, Kalimantan Selatan
PT. ABE MANDIRI

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 :

: DUNIA AUTOPARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; 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; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa grosir yang
berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang;
layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil
dan toko aksesoris; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang
kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:30:35
540   EtiketDID2022017604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLOOR 7, BUILDING A, NO. 28, LONGTANG ROAD, TANGGE VILLAGE, SHIJING
TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Guangzhou Skmei Watch Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKMEI DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 333 dari 483



566 Arti Bahasa : SKMEI: NAMA PERUSAHAAN PEMOHON
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak jam; Mesin jam dan mesin jam tangan; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barel [jam- dan pembuatan jam]; jam; jam

alarm; jam dinding; jam tangan; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; jarum jam; kaca jam tangan; komponen untuk artikel jam
dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak logam
mulia; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kronograf [jam tangan];
kronometer; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; patung dari logam mulia dan campuran logam mulia; per jam;
peralatan dan instrumen kronometrik; perhiasan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); rantai jam tangan; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:35:01
540   EtiketDID2022017605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: IMAM BONJOL 122, Kota Surabaya, Jawa Timur
CELINE MEGUMI HUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lyke Project
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi

(roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat roti;
Bumbu kue; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; GIS
(bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Hiasan roti yang
dapat dimakan; Kue; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bingka Kentang; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Choco Chip; Kue
Cincin; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue
Gulung; Kue Kacang Spesial; Kue Klepon; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Mangkok; Kue Nastar Keju; Kue Onde; Kue Putu; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue
Semprit keju spesial; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball;
Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering
Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas;
Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semprong; Kue spiku; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan
gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras;
Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Pasta
kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Produk-produk es
krim  berbahan dasar kacang kedelai; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; 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; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti);
adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti
Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengikat untuk es krim; barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim;
burger kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran es krim; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan
kecil dari roti dengan toping); chapati [roti tidak beragi]; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue
vegan]; 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; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel;
gula gula untuk menghias kue; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula (dekorasi kue); hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi
[kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk
kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; kasutera [kue bolu Jepang];
kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan
dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk;
kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue
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gandum; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue
keju; kue kering beku; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-
lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue
persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit
pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula,
pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan penutup es krim; makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; meringues
(kue); mille-feuilles (kue); minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
olesan cokelat untuk digunakan pada roti; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih);
peach cobbler (kue); pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa, selain minyak
esensial, untuk kue; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk es krim; produk-produk roti
untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ragi, baking powder; remah roti; rhubarb pies
(roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun
krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari
tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung
bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti
maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong
[roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*;
rugelach [kue kering]; sandwich es krim; saus untuk es krim; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon
[kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti);
spiced cookies (kue kering); stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue;
taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi;
tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; topokki [hidangan yang dimasak terutama
terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu
khas Korea]; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:35:29
540   EtiketDID2022017606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. PAKUWON BLOK N 6-A, KEL. JELAMBAR BARU, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRFAN

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 :

: NIKOLA TESLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Mesin jam dan mesin jam
tangan; arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam]; jam; jam digital; jam dinding; jam tangan; jam tangan digital; jam tangan,
elektrik; jarum jam; kaca jam tangan; kotak-kotak untuk jam dan arloji; mesin untuk arloji; perhiasan; rantai jam tangan;
stopwatch; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:37:07
540   EtiketDID2022017607

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 :

:  ASWFOODS MARIE LONG TIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, krem, hijau, putih, hitam.
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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

09/03/2022 10:42:59
540   EtiketJID2022017608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Batulicin No.3, Kalimantan Selatan
PT. ABE MANDIRI

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 :

: DUNIA AUTOPARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel

kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor,
kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; bengkel kendaraan
(perbaikan dan pemeliharaan); informasi mengenai pemeliharaan mesin kendaraan; jasa bengkel kendaraan bermotor;
layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan; memberikan informasi terkait perbaikan
kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua;
pemeliharaan kendaraan; pengecatan khusus kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan
kerusakan kendaraan; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin
kendaraan dan bagian-bagiannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:45:54
540   EtiketDID2022017609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. PAKUWON BLOK N 6-A, KEL. JELAMBAR BARU, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRFAN

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 :

: BROOKLYN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Mesin jam dan mesin jam
tangan; arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam]; jam; jam digital; jam dinding; jam tangan; jam tangan digital; jam tangan,
elektrik; jarum jam; kaca jam tangan; kotak-kotak untuk jam dan arloji; mesin untuk arloji; perhiasan; rantai jam tangan;
stopwatch; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:48:30
540   EtiketDID2022017610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mekar Permai 1 No 9, Kota Bandung, Jawa Barat, 40237
HANDY TJANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSHANTARA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket [pakaian]; jaket lengan panjang; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;

pakaian; pakaian linen; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sweater katun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:50:19
540   EtiketJID2022017611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Nias XIII PD 12/1, RT 004 RW 018, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Albert Oentoro, Andy Gozali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURNT & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BURNT Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dongker dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Periklanan, pemasaran dan

layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; jasa
penjualan secara online; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; pemberian informasi kepada konsumen di bidang
restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang; perdagangan online; publikasi materi cetak untuk
tujuan periklanan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:55:18
540   EtiketDID2022017612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma 77 Tower 2 Lt. 3, Jl. Letjend S Parman Kav 77, Slipi, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410

PT. Kurio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Endeus
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; benih-benih;

buah dan sayuran segar; hewan hidup; makanan untuk hewan; malt untuk pembuatan bir dan penyulingan; tanaman dan
bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 10:56:53
540   EtiketDID2022017613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. PAKUWON BLOK N 6-A, KEL. JELAMBAR BARU, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRFAN

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 :

: MICHAEL COLLINS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Mesin jam dan mesin jam
tangan; arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam]; jam; jam digital; jam dinding; jam tangan; jam tangan digital; jam tangan,
elektrik; jarum jam; kaca jam tangan; kotak-kotak untuk jam dan arloji; mesin untuk arloji; perhiasan; rantai jam tangan;
stopwatch; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:20:56
540   EtiketDID2022017634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MAYJEND SUNGKONO RT/RW 02/04 KEL. BURING KEC. KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 65136

MOCH. LUKMAN HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TONGKUI REMPAH 12 SIGARET KRETEK TANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH EMAS HIJAU COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:23:36
540   EtiketD102022017635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Palm Spring Regency G-41 RT 003 RW 007 Kel. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60232

Maya Anisasari,ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lalarise + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Lasagna; kue basah; kukis (kue kering); puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:24:01
540   EtiketDID2022017636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kopo Sari III No.9, Cirangrang, Babakan Ciparay, Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat

PHILIP SAMUEL

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 :

: VAPORIZE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Menguap
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak topi; Ransel; Tas berkemah; Tas pinggang; Tas-tas; dompet; dompet saku; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk

hewan]; koper; kotak kulit atau kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; pakaian hewan peliharaan; payung; rantai dompet; sabuk
kulit; tas untuk berkemah; tongkat hiking; tongkat jalan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:28:27
540   EtiketDID2022017637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEBALEN RT 02/ RW 14 KEBALEN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
RIFKI FAIZAH ROHMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RCK skincare Glow and Health
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah muda, emas
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

09/03/2022 11:31:14
540   EtiketD102022017638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Natura Edenia F-171 RT 002 RW 006 kel. lontar, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60261

Christoper Indra Pramujito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: coboocha
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===teh kombucha===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:33:19
540   EtiketDID2022017639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MAYJEND SUNGKONO RT/RW 02/04 KEL. BURING KEC. KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 65136

MOCH. LUKMAN HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENGKEH DJITU 12 SIGARET KRETEK TANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH BIRU KUNING PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:36:14
540   EtiketD032022017640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lubuk Bayu No. 18 Padang, RT 001/RW 003. Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo,
Kota Padang, Sumatera Barat, 25147

Fika Dewina Suanty
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIVEKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange tua dan Coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===dalaman jilbab; jilbab; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:37:16
540   EtiketD102022017641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Galaxi Bumi Permai N-3/10 RT 001 RW 009 kel. medokan semampir, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Ika Sufariyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oditi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===irisan pai [kue kering]; kue basah; kukis (kue kering); makaroni; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:39:09
540   EtiketDID2022017642

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 MARIE SUSU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, kuning, jingga, biru, krem, hitam, putih.
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

09/03/2022 11:41:50
540   EtiketDID2022017643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VIKAMAS RAYA BLOK BB NO 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460

HARWAN CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARBOUR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; bingkai kacamata; bingkai kacamata dan kacamata hitam; kacamata;

kacamata anak; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata resep; kacamata untuk anak-anak; kotak
kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:44:34
540   EtiketJID2022017644

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 : Merah, putih, dan hitam
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

09/03/2022 11:46:56
540   EtiketJID2022017645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl temulawak IV no 60 rt 01/08 KPAD cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13720

jesy fatimah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JS APOTEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  huruf dan kotak berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:47:50
540   EtiketDID2022017646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan karang tengah barat no 45 / 28A, Kota Bandung, Jawa Barat
Edmundus Susilo Budijono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIMASOAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Bahan penyerap bau; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi
dengan sediaan sanitasi; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk
ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk
menghilangkan bakteri; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran spray; Deodoran untuk
kain dan udara; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel
pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Karbol wangi pembasmi kuman; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak aromatik untuk
keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Pembasmi
jamur; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencerah warna
cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan
mengandung obat; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan
atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri
dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar
udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Produk dan
sediaan farmasi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sampo rambut
mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau
mengurangi reaksi alergi; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf
pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit
terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit
pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan
yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan
untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit;
Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan;
Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan untuk menetralisir bau;
Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda
gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan
rambut; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan
tidur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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 menetralisir bau; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; 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; Tissue yang diresapi dengan
alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-
wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan
kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah
plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-
alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); alkohol obat; alkohol untuk keperluan
farmasi; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk penggunaan manusia; antiseptik; antivirus untuk pengobatan
atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; bedak salicyl; bedak tubuh
obat; berkumur untuk keperluan medis; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; deodoran (selain
untuk penggunaan pribadi); deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain
untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan
semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; eter untuk keperluan farmasi; etil
alkohol untuk keperluan farmasi; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; gel antibakteri;
gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; gliserin untuk keperluan medis; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan
antiseptik; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang
diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kayu putih untuk keperluan farmasi; kit yang terutama
terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang
digunakan untuk pencegahan kuman; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; krim anti-gatal
[antipruritik]; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim ruam popok obat; losion
sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion wajah obat;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minyak angin aromaterapi; obat antijamur; obat kumur;
obat luar berbahan baku kimiawi; obat pelembab bibir; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; pasta gigi
obat; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri;
pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet
desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih tangan antiseptik;
pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
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pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan
semprotan; penolak nyamuk; penyegar ruangan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan
sediaan medis; pewangi rumah tangga; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk
pembuangan sampah; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; salep ruam popok obat; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo mengandung obat;
sampo obat; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan;
sediaan antijamur; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis;
sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk
mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi antibakteri; sediaan
farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe;
sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan
netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan pemurnian udara; sediaan pencukuran
obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri;
sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir obat;
sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
mengandung obat; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi
udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan
rumah tangga; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan terapi
untuk mandi; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan-sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis];
semprotan pewangi udara; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; solusi pembersihan untuk keperluan medis;
spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; tissue diresapi dengan sediaan
antibakteri; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pembersih; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu
yang diresapi dengan sediaan medis; toner kulit obat; zat antibakteri untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:49:31
540   EtiketDID2022017647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 203-1401, Pangyo Firsthill Prugio, 57, Pangyodaejang-ro 7-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13544

KIM JOO HAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rollerwa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; bantalan lengan untuk skateboard;

bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan olahraga; bantalan pelindung untuk digunakan dalam
olahraga; bantalan pelindung untuk skateboard; bantalan pergelangan tangan untuk skateboard; bantalan traksi untuk
skateboard; jalur sepatu roda; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga];
roda skateboard; sepatu es; sepatu roda; sepatu roda in-line; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi
untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:51:53
540   EtiketDID2022017648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CILIWUNG NO. 2 RT/RW. 004/003, KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING,
Kota Malang, Jawa Timur, 65122

ERWIN JAPASAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prooteed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein

susu, atau konsentrat protein whey; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan
daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang
mengandung vitamin; Suplemen makanan (supplement diet); makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein
dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; obat-
obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan farmasi; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; supplemen makanan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:57:21
540   EtiketJID2022017649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Surya Buana Blok i/20, RT.04/RW.03, Kelurahan Cipadu, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang, Banten, 15155

PT Sade Upo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SäDE UPO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan

ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria,
kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan minuman;
Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk
memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan 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 ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa
reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; 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 akomodasi untuk pertemuan (meetings); 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; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai
hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh;
Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi
sementara; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang
hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan
perumahan sementara; Layanan mie gerobak (kaki lima); 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) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
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, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi;
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Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi
sementara; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi sementara;
Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Jepang; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan
minuman; 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; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan
dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
Warung makan; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; bar dan layanan katering;
bar kopi; dekorasi kue; dekorasi makanan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan
katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi
sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk
membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan
akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan
akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan
untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu
reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan
seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa 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 katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa
katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan
acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di bidang seni kuliner;
jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa
penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan
makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa
penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; 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 akomodasi hotel; layanan
agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi perhotelan;
layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan
anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak
keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan
bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan
bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
dekorasi cookie khusus; layanan hotel dan restoran; layanan hotel resor; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel
dan resor; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi
restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan
masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering
untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk
panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering
untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan
ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan pemesanan
akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan
untuk hotel; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan
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sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan
makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa;
layanan restoran Italia; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran
soba; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran
udon dan soba; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang
minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; layanan
snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan
anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan
peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran;
memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen
akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel;
mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; 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; menyediakan akomodasi perumahan
sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan;
menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel,
motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk
fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan
makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan
hotel; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan tempat
akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pelayanan ruang minum; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan;
pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan penginapan sementara; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan akomodasi sementara;
penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk
konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan
fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi 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 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 pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi
acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; 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 dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan furnitur
untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi dan meja;
penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan
perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera;
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penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan peralatan makan; penyewaan
peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruang konferensi; penyewaan
ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang
serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tenda; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol
untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan
makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi
dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; rumah
makan cina halal; salad bar [layanan restoran]; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa
air mancur coklat; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung
kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 11:58:28
540   EtiketDID2022017650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mutiara Gading Timur Cluster Vinetta Blok A1 No.22, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17158

CV AGUNG MULYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOVE CAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cinta Kucing
591 Uraian Warna : Warna pink putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan kucing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 12:02:11
540   EtiketDID2022017651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATINEGARA BARAT NO. 195, kelurahan Balimester, kecamatan jatinegara.
jakarta timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. TERAS SEKAWAN BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru mudah, Biru terang, Biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan

di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium, kedokteran hewan,
pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim,
nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran
hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran,
penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Cairan kimia saniter untuk
membasmi kuman; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer,
sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu
kedokteran; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Sediaan bersifat kimia farmasi;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kaset yang mengandung reagen kimia
untuk pengujian medis diagnostik in vitro; preparat kimia untuk keperluan farmasi; reagen biologis dan kimia untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen
kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk
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keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biokimia untuk keperluan medis; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan;
sediaan kimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk mengobati jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 12:02:11
540   EtiketD102022017651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ngagel Mulyo 7/12 RT 006 RW 004 Kelurahan : Ngagel Rejo                     , Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60245

Rina Kristianawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Resep Katarina + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue pastry; kukis (kue kering); puding; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 12:03:55
540   EtiketJID2022017652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palapa 11, Perumahan Palapa Garden A4, Kota Denpasar, Bali, 80223
PT PAOPAO ASIA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wei Fu Dimsum Bar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Arti huruf Tionghoa pada logo : 微富 wei fu : kaya, 点心 dian xin : cemilan, Wei Fu Dimsum Bar = suatu
penamaan

591 Uraian Warna : Merah bata dan cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan;

layanan kafetaria dan restoran; layanan persiapan makanan; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman;
restoran, bar dan layanan katering; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 12:06:32
540   EtiketDID2022017653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bisma 3 Blok B9 No.7 Rt.007 Rw.010 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nugraha Nicholas Turalakey

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Signatura Delicatessen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, emas dan putih sebagai background
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah yang dibekukan; Buah-buahan yang dibekukan; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Kentang

yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; Makanan yang 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; Produk daging yang dibekukan; Produk
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makanan laut yang dibekukan; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; bahan makanan siap saji
yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan,
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; makanan pengganti daging yang dibekukan; masakan matang yang terbuat dari daging
sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:22:40
540   EtiketDID2022017771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Puri Park View Twr BA LT 20 No 05, RT/RW: 010/005, Kelurahan Meruya
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11620

Caecilia Damayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Olga K. Santoso Bsc., S.H. LL.M.
Law Office of Olga K Santoso  Grand Wijaya Center Blok G 37, Jalan Wijaya II,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIE WIE BO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; kecap dengan tekstur lembut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:24:12
540   EtiketJID2022017772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gajah Mada Mediterania Business Centre, LT. G1 No. R3L15, Jl. Gajah Mada No.
174, Jakarta Barat 11130, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11130

Bima Ramadhan Nelson, S.E., Ilham, S.H, Ilham, S.H

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 :

: Kopi Tara dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai

kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar
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; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan rantai rumah kopi; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah; warung kopi===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Aceh; 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; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso
dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti
kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; ekstrak kopi; es kopi; kopi; kopi bebas
kafein; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi
yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman
biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar
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kopi;; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; produk-produk
kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-
sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan
mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:24:49
540   EtiketJID2022017773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Taruna, RT/RW:003/007, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
TIRTO HANDOKO CAHYONO

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 :

: SHU GUO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHU GUO merupakan bagian dari Shu Guo Feng Qing.
shu guo feng qing (43) - IDM000946125

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan

dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa/layanan
akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kafe kopi; Kedai hot pot; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Memberikan informasi dan bertukar informasi
sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe;
katering makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; mengambil layanan makanan
cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan
makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan
perjamuan makan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:25:43
540   EtiketDID2022017774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sawunggaling 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYABA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk kendaraan; Kabel kopling untuk kendaraan; Stang (bagian dari kendaraan); bak kopling kendaraan; ban

dalam; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban untuk kendaraan; jeruji roda kendaraan; kabel rem; kaca spion
untuk kendaraan; kipas kaca mobil; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; poros
untuk kendaraan darat; rantai mobil; rantai sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; roda gigi untuk
kendaraan darat; roda jeruji pelek kendaraan; stang setir; velg jeruji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:25:59
540   EtiketJID2022017775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Lili Blok D 17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
VYLMA EMY HERMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULA-ULA LOLO BAJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam,hijau,biru,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Audit kepatuhan regulasi; Evaluasi kelayakan kredit individu pribadi; Investigasi atau pengawasan pada profil latar

belakang; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa Perlindungan Anak; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa astrologikal dan spiritual;
Jasa bantuan korban bencana alam; Jasa bantuan tuna wisma; Jasa belanja perorangan; Jasa drafting paten; Jasa gugatan
nama domain; Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa investigasi latar
belakang pribadi menggunakan penomoran alfa dan data biometrik; Jasa kapel pernikahan; Jasa keselamatan pribadi; 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 ahli dibidang perselisihan konstruksi atau
rancang bangun; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan perniagaan yang kompleks atau rumit; 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 konsultasi, pemberian
nasehat dan konseling di bidang fesyen pribadi; 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 mengadakan kebaktian; 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 monitoring alarm untuk penyusup dan pencuri, jasa
monitoring alarm dan alat pendeteksi api dan banjir; Jasa monitoring elektronik untuk tujuan keamanan; Jasa pekerjaan sosial;
Jasa pelayan; 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 judul; 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 penyediaan pakaian dan sepatu untuk orang-orang
yang membutuhkan (Iayanan amal); Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam rangka kesejahteraan anggota dan keluarganya; Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan
resepsi pernikahan; Jasa permohonan penambahan negara merek Internasional; Jasa perpanjangan merek; Jasa
perpanjangan merek Internasional; Jasa perpanjangan nama domain; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan
autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa promosi kepentingan internasional, lahan yasan/realestat dan perusahaan
nirlaba di bidang politik, perundang-undangan, dan regulasi [jasa melobi]; Jasa sinode gereja; Jasa sinode wihara; Jasa
transformasi merek Internasional; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi pribadi
melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; 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; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik,
sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Konsultan hukum; Konsultansi dibidang data yang dicuri dan identitas yang dicuri;
Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi keamanan, termasuk dalam
hal keamanan pusat komersial dan kompleks perbelanjaan; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di tempat kerja; Konsultasi pencegahan bencana; 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 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 hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial;
Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; Layanan jejaring sosial secara daring; Layanan
keamanan acara publik; 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; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial, pendampingan, layanan
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agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif, perjanjian,  casting
horoskop; 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;
Layanan pencegahan dan deteksi penipuan; Lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada penanganan kasus-kasus
kemanusiaan yang melanda dunia baik bencana alam dan bencana non alam (yang berbasis kerelawanan); Lembaga
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; 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 dalam bentuk database yang menampilkan informasi di
bidang jejaring sosial; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial,
pengenalan sosial dan kencan; 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; Memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat
bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih; Menciptakan, mengumpulkan dan pemeliharaan pendaftaran nama
domain; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik,
pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari
karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; 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;
Menyediakan jasa perawatan untuk tempat tinggal dan kantor, yaitu, menawarkan bantuan untuk manusia usia lanjut (manula)
atau orang yang membutuhkan perawatan khusus dan profesional medis di tempat; Menyediakan jasa perlindungan
(keamanan) melalui stasiun elektrik pusat untuk penyusup, pencuri dan sistem perlindungan kebakaran; Nasihat hukum dalam
menanggapi permintaan untuk tender; Ngajak Pulang (Selamatan Sebelum Panen Padi); Ngalap (Panen Padi); Ngederep;
Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Pancalang;
Pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam; Pemantauan merek Internasional; Pemantauan sistem keamanan;
Pemberian lisensi atas hak milik intelektual; Pemberian lisensi atas merek dagang; Pendaftaran merek internasional;
Penelusuran merek Internasional; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis
jaringan komputer global; Pengolahan hak cipta dan desain industri; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan
evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Penjaga siang dan malam; 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; Penyediaan  layanan jejaring sosial online di bidang manajemen strategis; Penyediaan akses ke  komputer
database dan database online yang dapat dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; Penyediaan informasi
konsumen, berita, serta komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan informasi untuk
berteman dan memperkenalkan teman melalui Internet; Penyediaan informasi untuk pencari teman dan layanan
memperkenalkan  teman berbasis Internet untuk pengguna umum; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu termasuk profil dan buku harian mengunakan papan buletin di Internet;
Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang
manajemen proyek; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan;
Penyewaan dan sewa alat dan instrumen keamanan; Perkumpulan sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; Tukang Kemat
(Dukun Santet); Tukang Mandiin (Jasa Memandikan Jenazah); Wanita Penghibur; Yayasan Sosial Kemasyarakatan; deteksi
dan pelacakan pencurian kendaraan melalui sistem elektronik; eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta dengan cara
lisensi; jaringan investasi sosial online dalam bentuk layanan jaringan sosial daring di bidang investasi; jasa administrasi
hukum lisensi; jasa adopsi hewan; jasa adopsi hewan yang terdiri dari pengaturan rumah untuk anjing dan kucing dari tempat
penampungan hewan; jasa advokasi hukum; jasa agen adopsi; jasa agen detektif; jasa agen lisensi hak cipta; jasa agen
matrimonial; jasa agen merek dagang; jasa agen paten; jasa agen perkenalan sosial; jasa agen perkencanan; jasa agen
pernikahan; jasa analisa dan konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa arbitrase; jasa arbitrase
yang berkaitan dengan hubungan industri; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa audit keselamatan untuk
meningkatkan keselamatan pekerja konstruksi di lokasi konstruksi rumah tinggal; jasa bantuan dalam mencari/menemukan
hewan peliharaan yang hilang; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa bantuan memakai kimono; jasa biro
penangangan barang yang hilang dan tertinggal; 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 inspeksi keamanan bagasi bandara; jasa inspeksi keamanan bagasi untuk maskapai penerbangan; jasa inspeksi
keamanan untuk pihak lain; jasa inspeksi pabrik untuk tujuan keselamatan; jasa investigasi dan pengawasan yang berkaitan
dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa investigasi detektif; jasa investigasi hukum; jasa
investigasi kecelakaan; jasa investigasi kekejaman terhadap hewan; jasa investigasi latar belakang; jasa investigasi latar
belakang pribadi; jasa investigasi orang hilang; jasa investigasi pribadi; jasa investigasi terkait dengan klaim asuransi; jasa
investigasi yang berkaitan dengan keamanan properti berwujud; jasa investigasi yang berkaitan dengan keselamatan fisik
orang; jasa jejaring sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online) untuk
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investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and
exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses melalui
aplikasi seluler yang dapat diunduh; jasa keamanan nasional; jasa keamanan untuk gedung; jasa keamanan untuk kebakaran,
gas dan penjaga dengan sistem pemantauan jarak jauh; jasa keamanan untuk perlindungan fisik individu dan properti yang
berwujud; jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa keamanan untuk perorangan dan pebisnis yang
melakukan perjalanan internasional dan domestik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan; jasa keselamatan,
pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan; jasa klub kencan daring (online); jasa konseling berkabung/kedukaan; jasa
konseling berkabung/kedukaan, selain bantuan psikologis; jasa konseling bimbingan pernikahan; jasa konseling dan
pembinaan pernikahan; jasa konseling di bidang perilaku Kristen dalam hubungan pribadi; jasa konseling non-terapi yang
diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa konseling pastur; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan
hukum; jasa konsultasi astrologi; jasa konsultasi berkabung/kedukaan; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang
peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi di bidang keamanan nasional; jasa
konsultasi di bidang keamanan rumah; jasa konsultasi di bidang kebutuhan keselamatan perusahaan komersial dan industri;
jasa konsultasi di bidang litigasi; jasa konsultasi di bidang mode pribadi; 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 keamanan fisik; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa
konsultasi kekayaan intelektual di bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk
inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk
universitas dan lembaga penelitian; jasa konsultasi paten dan properti industri; jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa
konsultasi pencegahan kebakaran; jasa konsultasi pengembangan dan motivasi pribadi; jasa konsultasi spiritual; 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 perencanaan
dan pengaturan upacara pernikahan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan paten;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru; jasa konsultasi yang berkaitan dengan properti
industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan regulasi;
jasa konsultasi zodiak; jasa kremasi hewan peliharaan; jasa krematorium; 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
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 melobi, selain untuk tujuan komersial; jasa menjalankan tugas untuk
orang lain/jasa penerimaan tugas-tugas suruhan; jasa mumifikasi; jasa navigasi oleh terminal komunikasi dengan jaringan
komunikasi; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa paralegal; jasa pekerjaan rumah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
perorangan; jasa pelacakan dan pemindaian iris atau retina mata sebagai cara untuk mengidentifikasi hewan peliharaan; jasa
pelacakan informasi/keterangan untuk barang yang tersandi; jasa pelacakan kendaraan yang dicuri; jasa pelacakan properti
yang dicuri; jasa pelacakan, pencarian dan pemantauan untuk menemukan kembali hewan yang hilang; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pelayanan penginjilan; jasa pelepasan merpati untuk acara-acara khusus; jasa pemadam
kebakaran; jasa pemakaman; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pemakaman beserta kremasi hewan peliharaan; jasa
pemantauan alarm; jasa pemantauan alarm keamanan dan pencurian; jasa pemantauan alarm kebakaran; jasa pemantauan
alarm pencurian; jasa pemantauan elektronik dalam hal jasa pengawasan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan fisik
orang dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan elektronik untuk kontrol akses dan sistem keamanan lingkungan
gedung; 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 pemantauan panggilan telepon dari
pelanggan dan pemberitahuan fasilitas darurat; jasa pemantauan sistem deteksi gas; jasa pemantauan sistem deteksi
kebakaran; jasa pemantauan sistem komputer dalam hal layanan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik
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orang dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan sistem komputer untuk penjagaan keamanan fasilitas; jasa
pemantauan sistem komputer untuk penjagaan keamanan gedung; jasa pemantauan sistem penanggulangan/pemadaman
kebakaran; jasa pemantauan sistem udara pernapasan industri; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat dilihat melalui
jaringan komputer global [pemantauan online / daring]; jasa pembacaan batin/cenayang; jasa pembalseman; jasa pembelanja
pribadi; jasa pembelanjaan pribadi untuk orang lain; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk penggunaan hak properti
industri dan hak cipta; jasa pemberian saran litigasi; jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang
menunjukkan identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa pemberitahuan aktual; jasa pembersihan ranjau darat; jasa
pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pembukaan kunci keamanan; jasa pembukaan kunci pintu; jasa pemeriksaan
keamanan bagasi; jasa pemeriksaan keamanan penumpang pesawat; jasa pemeriksaan poligraf; jasa pemesanan daring
(online) pembelanja pribadi; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan layanan pengasuhan
anak secara daring (online); jasa pemesanan untuk jasa pembelanja pribadi; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa
pemesanan untuk menjaga/mengasuh anak; jasa pemilihan hadiah pribadi untuk kotak hadiah khusus; jasa pemilihan hadiah
pribadi untuk orang lain; jasa pemindaian iris dan retina untuk mengidentifikasi hewan peliharaan yang hilang dan dicuri; jasa
penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa
penasihat hukum; jasa penasihat hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; 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 penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan bra; jasa
penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan untuk pakaian dalam wanita; jasa penataan pakaian
pribadi; jasa pencarian orang; 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 pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan
nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa pendeteksian bom; jasa pendeteksian dan pembuangan bom; jasa
pendeteksian dan pembuangan ranjau darat; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi; jasa pendeteksian penipuan di
bidang asuransi perawatan kesehatan; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit; jasa pendeteksian penipuan di
bidang kartu kredit untuk pembelian secara daring (online); jasa pendeteksian penipuan di bidang perbankan; jasa penelitian
dan investigasi latar belakang; 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 penelitian silsilah;
jasa penempatan adopsi; jasa penempatan informasi pengenal untuk ditempelkan pada barang bagasi dan properti lainnya
untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan; jasa penempatan nomor identifikasi untuk ditempelkan
pada barang-barang berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan atau pencurian [jasa
keamanan]; jasa penemuan kembali buronan; jasa penemuan kembali kendaraan yang dicuri; jasa pengacara; jasa
pengadaan doa keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan; jasa pengadaan upacara pemakaman; jasa pengadaan
upacara pernikahan sipil; jasa pengambilan sidik jari; jasa pengambilan sidik jari dan pendaftaran sidik jari anak-anak; jasa
pengasuh; jasa pengasuh/pembawa jalan-jalan anjing; jasa pengasuh/perawat hewan peliharaan; jasa pengaturan
pemakaman; jasa pengawalan keamanan; jasa pengawalan keamanan pribadi; jasa pengawalan/pengiringan; jasa
pengawalan/pengiringan di masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa pengawas malam; jasa pengawasan; jasa
pengawasan akses dan sistem keamanan lingkungan gedung; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan hukum; jasa
pengawasan keamanan orang dan barang bawaan di bandara; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa pengawasan
properti industri; jasa pengawasan yang berkaitan dengan keamanan properti yang berwujud; jasa pengawasan yang
berkaitan dengan keselamatan fisik orang; 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 pengembalian properti yang
hilang; jasa penginjilan atau pastur; jasa penguburan; jasa penilaian risiko keamanan terhadap individu atau properti; 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 penjaga; jasa
penjaga keamanan; jasa penjaga keamanan untuk fasilitas; jasa penjaga keamanan untuk gedung; jasa penjaga keamanan
untuk perlindungan properti dan individu; jasa penjaga malam; jasa penjaga pantai; jasa penjaga rumah; jasa penjaga siang
dan malam; jasa penjaga untuk mencegah gangguan pencuri; jasa penjaga/pengasuh anak; jasa penulisan surat pribadi; jasa
penyaringan latar belakang pra-kerja; jasa penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan; jasa penyediaan analisa
terkait dengan ancaman keamanan untuk keselamatan fisik individu; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman
keamanan untuk keselamatan fisik orang; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan
individu; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa penyediaan
dukungan emosional kepada pasien kanker dan keluarganya melalui forum interaktif secara daring (online); jasa penyediaan
fasilitas pemasyarakatan; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan (lapas) pidana; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan
(lapas) remaja; jasa penyediaan informasi dari database komputer tentang layanan investigasi yang berkaitan dengan
kendaraan yang hilang atau dicuri; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi di bidang
pengembangan diri; jasa penyediaan informasi di bidang permohonan paten melalui database yang dapat ditelusuri secara
daring (online); jasa penyediaan informasi horoskop melalui jaringan komputer; jasa penyediaan informasi hukum; jasa
penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi keamanan melalui situs web;
jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online) interaktif dibidang perkencanan dan fasilitasi perkenalan individu
dan pengembangan hubungan dan persahabatan; jasa penyediaan informasi mengenai isu/persoalan politik; jasa penyediaan
informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual, pertolongan terhadap diri sendiri (self-help), dan pemberdayaan
pribadi; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan
intelektual dan industri; jasa penyediaan informasi tentang hak properti industri; 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 paten dan permohonan paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang penataan
pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data
dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data
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
terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan informasi terkait dengan kendaraan yang hilang atau dicuri dari basis
data (database) komputer; jasa penyediaan informasi terkait dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa penyediaan
informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alarm
kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait
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dengan penyewaan pakaian; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan koordinasi mode untuk individu; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti
dan individu; jasa penyediaan izin keamanan untuk penyiapan kartu identifikasi; jasa penyediaan kartu ucapan elektronik
secara daring (online); jasa penyediaan konsultasi dan informasi di bidang tanggap darurat untuk masyarakat; jasa
penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan layanan pertemanan untuk keluarga
pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa; jasa penyediaan pakaian untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang
yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan pendeta/pastor/orang yang
meresmikan pernikahan; jasa penyediaan pilihan kartu ucapan elektronik secara daring (online); jasa penyediaan ruang kubur
atau rumah charnel (rumah penyimpanan kerangka manusia); jasa penyediaan sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk
orang yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyelenggaraan pertemuan keluarga yang berduka untuk memperingati kematian
orang tercinta; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyelidikan latar belakang pra-kerja;
jasa penyewaan CCTV (Closed Circuit Television); jasa penyewaan alarm kebakaran; jasa penyewaan alas kaki; jasa
penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyewaan altar; jasa penyewaan brankas; jasa penyewaan gaun; jasa
penyewaan gaun malam; jasa penyewaan helm pelindung; jasa penyewaan jaket pelampung; jasa penyewaan jam tangan;
jasa penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa
penyewaan pakaian pelindung; jasa penyewaan palang penghalang pengendali kerumunan; jasa penyewaan penutup muka
(masker) pelindung; jasa penyewaan peralatan dan pakaian pelindung; jasa penyewaan peralatan keselamatan; jasa
penyewaan peralatan pelindung; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan; jasa penyewaan perhiasan; jasa
penyewaan sepatu; jasa penyewaan seragam; jasa penyewaan tanda untuk pesan pribadi; jasa penyewaan tas tangan; jasa
penyewaan topi; jasa penyewaan tuksedo; 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
peramalan dalam hal peramalan keberuntungan; jasa peramalan keberuntungan; jasa perawatan anak asuh; jasa
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa peringatan darurat; jasa perjodohan; jasa perjodohan berbasis
internet; jasa perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa perkenalan pribadi berbasis internet; jasa perkenalan
sosial berbasis internet; jasa perkenalan sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa perkencanan dan perkenalan sosial
berbasis internet; jasa perkencanan internet; jasa perkencanan komputer; jasa perkencanan, perjodohan, dan perkenalan
pribadi berbasis internet; jasa perkencanan, perkenalan dan jejaring sosial berbasis internet; jasa perlindungan dari penipuan
dan pencurian identitas; jasa perlindungan polisi; jasa pernikahan; jasa pertahanan sipil; jasa pertemanan untuk orang tua dan
orang cacat; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa perwalian; jasa pidana; jasa polisi dan perlindungan sipil; jasa pramutamu; jasa pramutamu hotel; jasa
pribadi dan sosial mengenai kebutuhan individu; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi
kebutuhan individu; jasa pribadi yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa ramalan kartu
(cartomancy); jasa ramalan zodiak; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan
analisa pelanggaran; jasa rumah duka; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa
sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; jasa sewa guna usaha nama
domain internet; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa telematik kendaraan
dalam bentuk menyediakan informasi mengenai keamanan mesin dan keamanan kendaraan; jasa uji kelayakan keamanan
untuk individu atau pebisnis yang bepergian atau membuka kantor di luar negeri; jasa usaha penguburan; jasa verifikasi dan
respon alarm; jasa verifikasi identifikasi pribadi [investigasi latar belakang pribadi]; jasa video kencan; jasa/layanan verifikasi
identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna; 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 advis dan informasi yang berhubungan dengan tindakan darurat; layanan bantuan hukum; layanan individu dan
layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; layanan jaringan sosial daring; layanan
jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; layanan keamanan; layanan klub sosial
(layanan hiburan, olahraga, dan budaya); layanan komunikasi dan laporan darurat untuk konfirmasi keamanan; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana melalui situs web;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; layanan pelacakan
kendaraan curian; layanan pemantauan keamanan; layanan pengawasan dan pemantauan video; layanan peramalan dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; layanan validasi identitas; 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; lisensi perangkat lunak komputer; lisensi perangkat lunak
komputer/ teknologi dan program komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
lisensi sistem komunikasi nirkabel yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; lisensi
teknologi dan perangkat lunak; mediasi perceraian; melakanan upcara layanan doa keagamaan; melakukan upacara
keagamaan; melakukan upacara pemakaman; melakukan upacara pernikahan sipil; membantu penentuan lokasi anak-anak
untuk tujuan keamanan dan keselamatan menggunakan sistem penentuan posisi global; memberikan informasi di bidang
pengembangan diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum, dan kegiatan kemanusiaan; 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 lokasi untuk orang, obyek, dan
binatang menggunakan terminal komputer; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta;
menyediakan informasi peta dan memetakan informasi area tentang tempat tinggal oleh terminal komunikasi dengan jaringan
komunikasi; menyediakan jasa/layanan pramutamu untuk orang lain, yaitu, reservasi pemesanan, memfasilitasi pembelian,
mengatur pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi mengenai produk dan jasa,
memberikan informasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan penyediaan pengingat dan
pemberitahuan elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan

Halaman 355 dari 483



informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed
ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); menyediakan/memberikan informasi dalam
bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial; meramal melalui
jaringan komunikasi elektronik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; organisasi pertemuan keagamaan;
organisasi pertemuan politik; pendampingan; penyediaan informasi tentang profil pribadi; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan atlet profesional melalui Internet; penyediaan informasi yang berhubungan dengan fesyen; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan layanan kencan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan perkenalan
teman laki-laki dan perempuan untuk orang yang ingin berinteraksi sebagai teman dengan menggunakan transmisi;
penyediaan jasa advokasi pasien kepada pasien rumah sakit dan pasien di fasilitas perawatan jangka panjang; penyediaan
jasa dukungan pribadi untuk keluarga pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa; penyediaan jasa dukungan pribadi
untuk pasien kanker dan keluarganya; penyediaan jasa pengintaian dan pengawasan; penyediaan layanan autentikasi
pengguna; penyewaan alarm gas, alarm kebakaran dan alarm pencurian; penyewaan dan sewa peralatan dan instrumen
pengawasan dan pemantauan; penyewaan gaun pesta; penyewaan peralatan untuk keselamatan,  pertolongan, keamanan,
dan pelaksanaan; perawatan anak asuh; usaha perkuburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:26:20
540   EtiketDID2022017775

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 CITIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 7 CITIES = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Gold, Biru, Merah
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

09/03/2022 15:28:50
540   EtiketDID2022017776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Flamboyan Golf II No. 19 BGM PIK, Rt. 002, Rw. 006, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Andrian Lim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANGAN JAYA+ LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, emas, kuning, putih, hitam, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Tepung ketan; beras ketan; beras merah; garam; gula; tepung gandum; tepung jagung; tepung tapioka*; tepung

terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:29:39
540   EtiketJID2022017778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12 Kallang Avenue
#03-27/28 Aperia
Singapore 339511

Commeasure Pte. 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 :

: RedCash
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RedCash : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); Promosi
[periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; administrasi program loyalitas konsumen; jasa organisasi
dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa promosi penjualan; layanan promosi; organisasi dan
manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi, operasi dan pengawasan
skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pemasaran promosi;
promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan===
===Jasa penerbitan token nilai; layanan pembayaran elektronik; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari
orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian dari
skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher===
===Jasa akomodasi sementara; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
akomodasi hotel; layanan hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan akomodasi liburan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi
sementara; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi
sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi sementara akomodasi; sediaan-
sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:29:46
540   EtiketDID2022017779

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

AULIANA CALLISSTA D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Facial Spot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter
krim (kosmetik); Hyaluronic serum; 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 untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim
balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim 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 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 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 tumit; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion

Halaman 357 dari 483



menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim;
Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; 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 kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
Perawatan anti-penuaan; 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 kecantikan; 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; 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 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, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan 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 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 untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-
sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan 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 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; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; astringen untuk keperluan
kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya
berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-
barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; 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 kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; compacts / kompak
yang mengandung make-up; cuci masker; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
esens perawatan kulit non-medis; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem
untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel
dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up;
kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim
after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim 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
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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 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 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 penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim 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 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; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion susu untuk
keperluan kosmetik; 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 dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; 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 perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; 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 minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
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; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik
untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih berbentuk
krim; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; pensil make-up; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab
setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan 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 perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
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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; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; 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 pengelupasan
untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub
krim tubuh; 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 anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; 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 dalam sifat penyegar tubuh
dengan cara disemprot; 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 yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-
bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; 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; self-tanning
lotion [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 kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi;
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; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:31:46
540   EtiketDID2022017780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MAYJEND SUNGKONO RT/RW 02/04 KEL. BURING KEC. KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 65136

MOCH. LUKMAN HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMUA HANDAL COKLAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT MUDA, COKLAT TUA, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
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510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:31:58
540   EtiketDID2022017781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PROF HM YAMIN SH NO. 242  KEL.SEI KERAH HILIR II KEC.MEDAN
PERJUANGAN, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara

ABD SALAM BALATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAMAH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU - EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau

tidak; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Susu UHT;
Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu
sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu full cream; Susu kedelai; bubuk susu;
hasil produksi susu soya; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk [produk susu]; minuman berbahan dasar
susu almond; produk susu; susu; susu acidophilus; susu dengan sereal; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu segar; susu semi-skim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:32:17
540   EtiketDID2022017782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMBORA 50, RT. 003 RW. 001, KELURAHAN KARANGBESUKI, KECAMATAN
SUKUN, JAWA TIMUR, Kota Malang, Jawa Timur

ARIELAKSA WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NÉSTÉK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok;

rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:33:21
540   EtiketJID2022017783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Lili Blok D 17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
VYLMA EMY HERMAN

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 :

: ULA-ULA LOLO BAJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam, hijau, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
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dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
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komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan
kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel;
layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak;
layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan
anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan
persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan
reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs
web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
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restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah
kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin;
layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan
teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan
wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan;
layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan
minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online
terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar;
memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan
dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat
liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi
perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri;
menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di
bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan
akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan
akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang
dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi,
pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas
perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer
sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas
untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian
darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen
pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan
wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;

Halaman 364 dari 483



pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk
konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan
hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan
kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk
pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:39:11
540   EtiketDID2022017784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Galaxi Cardova, Blok RGC 3 NO 16 , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147
PT TITAN ALKESINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDITI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Abu - abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah;

Anggota badan palsu; Bantal angin untuk keperluan medis; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi,
perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Boneka cinta [boneka seks]; Dot botol susu; Gastroskopi (alat pemeriksa
perut); Gigi palsu; Instrumen medis yang disterilkan; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jas untuk
operasi; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lanset, pisau bedah kecil; Lensa (pengganti mata) untuk bedah
implantasi; Masker medis; Matras angin untuk keperluan medis; Mesin dan peralatan medis; Pengganti rambut; Penyangga
tapak kaki untuk alas kaki; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan dan
instrumen medis; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah
dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk
dalam kelas 10; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sumbat telinga (alat
pelindung telinga); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tempat tidur angin untuk tujuan medis; alat Pijat Estetika, Listrik;
alat bantu dengar analog; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat pembawa cairan amalgam (penambal
gigi); alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; analisis untuk identifikasi bakteri
untuk tujuan medis; anggota badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat untuk menyapih hewan; aparat dan
instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat elektroforesis untuk
tujuan medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat stimulasi
elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi
laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian
untuk tujuan medis; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus
untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi;
aplikator untuk sediaan farmasi; bantal udara untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara
elektrik, untuk tujuan medis; batang intramedulla; biometers lensa intraokular; bola anal [mainan seks]; botol infus; botol susu;
cauteries listrik untuk keperluan bedah; cincin anti-rematik; colokan anal [mainan seks]; defibrillator eksternal; dilator hidung
internal yang; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; droppers mata untuk tujuan medis;
electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynxes; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; endoskopi medis fleksibel; endoskopi untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter untuk sinar ultraviolet,
untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; gelang anti-mual; gelang magnet untuk
tujuan medis; genggam rol pijat; grinding disc untuk tujuan gigi; hati buatan; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi
wajah; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari
bahan buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan ortopedi buatan; implan payudara
buatan; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; instrumen ginekologi; instrumen untuk
digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi gastrointestinal; intrauterine device untuk
kontrasepsi; irigasi untuk keperluan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum suntik insulin; jarum untuk tujuan
medis; jembatan yang ditahan dengan implan untuk keperluan gigi; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kantong feses;
kanula irigasi untuk laparoskopi; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kateter intrakardial;
kateter intravena; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kerah Elizabethan untuk
tujuan hewan; kerekan cacat; kolektor feses; kondom rasa; kulit buatan untuk tujuan bedah; lampu untuk tujuan medis;
laparoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kulit; laser
untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; ligamen buatan;
lulus kaus kaki kompresi; makan cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; masker pelindung mulut untuk penggunaan
medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan
dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mengisi instrumen
untuk tujuan gigi; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; monitor
jantung janin; pakaian dimakan; payudara buatan; pelindung pendengaran; pembela telinga; pemijat karet untuk bayi;
pendengaran perangkat perlindungan; penguji mata; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
penjaga jari untuk tujuan medis; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; peralatan
dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan untuk
diagnosis klinis; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat
untuk menyuntikkan obat-obatan; perban lutut, ortopedi; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; picks telinga; pijat
aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan
medis; pointer laser untuk keperluan medis; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; rahang buatan;
retraktor bibir; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan
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karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sol
ortopedi magnetik untuk sepatu; splints jari; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator saraf elektronik untuk tujuan
medis; stoking elastis untuk tujuan medis; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga untuk tidur;
sumbat telinga untuk tujuan medis; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabung endobronkial; tabung endotrakeal;
tabung infus; tang paru-paru; tang untuk tujuan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; usungan ambulans===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:40:39
540   EtiketDID2022017785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. sisingamangaraja no 174, Kota Medan, Sumatera Utara
Putri Nurnadia Hedrah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Menuku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; sistem

pengolahan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:40:40
540   EtiketJID2022017786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 3,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.52, RT/RW. 006/001,
Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DKI Jakarta

PT Telkomsel Ekosistem Digital

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 :

: INDICO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan
menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta
melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat
lunak komputer dari pihak lain; Perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka
untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan
pemasaran digital; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di
internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan
mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; jasa hosting situs web; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang
per-iklanan dan pemasaran; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-
commerce melalui server semacam itu; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris
iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:42:34
540   EtiketJID2022017787

730 Nama Pemohon : PT Telkomsel Ekosistem Digital
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Alamat Pemohon : Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 3,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.52, RT/RW. 006/001,
Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DKI Jakarta

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 :

: INDICO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk

dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; Pengelolaan data pelanggan menggunakan basis data komputer; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; jasa konsultasi dan informasi mengenai pembukuan
untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa konsultasi manajemen;
jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk;
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 periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; konsultasi bisnis dan manajemen;
konsultasi manajemen bisnis; layanan periklanan dan manajemen penjualan; mengadakan acara bisnis; mengadakan
pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-
pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:42:48
540   EtiketDID2022017788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mulyodalem RT 005 RW 011 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang - Jawa Tengah 52313, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
52313

NOOR CHOLIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 2 Udang Sidodadi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk ikan aneka rasa; kerupuk; kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:43:12
540   EtiketDID2022017789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kebontunggul RT. 001 RW. 012 Kel. Campakamulya Kec. Cimaung , Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40374

Iwan Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Narakarya + Lukisan/ Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30

Halaman 368 dari 483



510 Uraian Barang/Jasa : ===tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:43:42
540   EtiketJID2022017790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. TUNGGILIS NO.8 RT. 004 RW. 002 KEL. KEDUNGHALANG KEC. KOTA
BOGOR UTARA, Kota Bogor, Jawa Barat

IRSANDI FELANI TOPANESA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUTRI DELIMA KEMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, COKLAT, EMAS, KREAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas; Toko emas dan perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual emas dengan

kadar kemurnian 99.99===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:44:30
540   EtiketDID2022017791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 10, Xinghu Road, Huanghu Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang
Province, 310000

Hangzhou Yongyao Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T JEAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kepala sikat gigi listrik; Tutup periuk; kapal uap makanan, non-listrik; panci; panci penggorengan; panci tembikar;

panggangan [peralatan memasak]; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; sendok untuk
keperluan rumah tangga; set panci masak; sikat gigi elektrik; spatula untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tempat
sampah; wajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:45:51
540   EtiketJID2022017792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Lili Blok D 17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
VYLMA EMY HERMAN

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 :

: ULA-ULA LOLO BAJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam, hijau, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;

Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
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untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan
sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan
untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan;
Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan mandi
Turki; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan
pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan
perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan
kulit; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan;
Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X; Layanan spa
(Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata;
Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi kesehatan; Memberikan
informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan berita
mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan
yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi di
bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi melalui
Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Menyediakan informasi
melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan
keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian
medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan
peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara
dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet;
Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat
[layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand;
Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit
hewan                                                                                                                                     ; Rumah sakit jasa pembuahan
dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk
pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA untuk keperluan medis; Terapi
Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain yang dapat diikuti oleh anak-anak
hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; Toko bunga;
akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk keperluan medis; asuhan
keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah kosmetik; bedah kosmetik
dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan
layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang lain; desain lansekap dan
layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik; fisioterapi [terapi fisik];
gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan elektrolisis; hama
memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan; hama
memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis dan
perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan pijat;
informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang
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baik untuk raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi
penyembuhan; jasa tes psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai
pharmasi, hasil-hasil ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan
dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan
pertanian dan perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu
kedokteran; jasa-jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan
pengujian darah manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian
darah dan plasma; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis;
klinik khitan/sunat; konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan
kesejahteraan; konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan
masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan
gaya hidup; konseling psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang
berkaitan dengan terapi okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi
kesehatan; konsultasi make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk
memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang
berkaitan dengan gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online
dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan
kesehatan di bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi,
makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang
pupuk dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan
psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol gulma; layanan ahli kacamata; layanan ahli
kecantikan; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk
menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan
analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis
medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan
aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan
bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput;
layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik
untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan; layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan
chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna; layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan
dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis;
layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan
dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata; layanan
elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima
rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi; layanan ginekologi; layanan hair
removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan informasi medis dan kedokteran hewan yang
disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan informasi terkait lensa kontak dan
kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan
untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan
kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan;
layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; layanan kesehatan mental; layanan kesehatan,
yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik
bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan
berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi
nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan perawatan non-kimia
untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan
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kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi diet;
layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang
disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan
medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua;
layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis
di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir;
layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah
manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk keperluan
kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing; layanan pembibitan pohon; layanan
pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan
babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan
in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser;
layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama
untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting
bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif; layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk
anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan
penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang
asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan
kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan
penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan penyaringan
osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan visi; layanan
penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; layanan
penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body wrap minyak;
layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus selulit; layanan
perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh parafin; layanan
perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata;
layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan perawatan
kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan
kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon
tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu individu
untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk
mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program
pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program
pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara;
layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan
tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga;
layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu
mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu
dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan
dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah
sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon
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kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan
kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut
untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut
untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan
sanatorium; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining
hepatitis; layanan skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan
skrining kanker serviks; layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan
solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis;
layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan
wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi;
manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit
kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di
bidang penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan;
memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi
tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian
obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran;
memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang
geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga
untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang
berkebun; memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan;
memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan
informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait
dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan
informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan
hewan; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman;
memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi
terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan
peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator
program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan
kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan
pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran
medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat
badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi
tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan
fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan
fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental;
menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait
kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan
medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau
sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau
estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai
penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet;
menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan
informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan
kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness),
dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan
kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok;
menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat
tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan
rumah pemandian; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
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merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi
pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan
yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan;
peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan
perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis;
pemberian saran psikologis; pembiakan binatang; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga;
pembunuhan gulma; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan
kesehatan; pemeriksaan pap ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun;
penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan
rambut; pengangkatan laser dari varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato;
pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku];
pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan
alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau
perawatan; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis;
pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga
untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan
zat; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis;
penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui
suatu jaringan komputer global; penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk
dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi;
penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan
informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca
lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online,
tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan
informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida
untuk kehutanan; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida
untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis
ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian;
penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon
kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem
iontophoresis untuk pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis;
penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong
rumput; penyewaan peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan
dan instalasi medis; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis;
penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan
komersial; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan peralatan pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan
rangkaian bunga; penyewaan robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis;
penyewaan ternak; penyewaan toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan
peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan
bungkus tubuh; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak;
perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga;
perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
manusia atau hewan; perawatan kesuburan; perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser
kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik
rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh;
perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan
berat badan; persewaan peralatan medis; persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan
dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan
laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk
keperluan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan
perawatan kebun-kebun; pijat amatsu; pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat
cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat
lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat
tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika;
rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi
untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon
kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi;
saran medis untuk individu penyandang cacat; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian
regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan
memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining
obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato; tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak
berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok; terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik;
terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi
reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik
badan; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; waxing obat menghilangkan rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:46:44
540   EtiketDID2022017793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan

kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:47:48
540   EtiketDID2022017794

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 : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan

kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian,
memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara;
Instalasi dan mesin pendingin; Lampu lilin LED; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Pemijat
wajah; Pemijat wajah listrik; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan
kecantikan atau sanitasi; Ruang pendingin; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; alat pengering rambut untuk
keperluan industri; alat steamer rambut; alat uap untuk kulit; aparatur sauna wajah; aparatus untuk rambut kering; baskom
sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; blower rambut; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; humidifier;
humidifier, listrik; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kipas
pendingin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; lampu LED kuku; lampu kuku;
lampu kuku UV; lampu lilin; lampu lilin LED; lentera lilin; lilin beraroma listrik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa
cacat; listrik wangi lilin; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; pengering rambut; pengering rambut
listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk
keperluan rumah tangga; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik
untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga;
peralatan untuk menggelapkan warna kulit; peralatan untuk rambut kering; peralatan wajah menggunakan gelombang
ultrasonik untuk penggunaan komersial; sauna wajah; shower genggam; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan;
steamer rambut untuk salon kecantikan; uap aparat wajah [sauna]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:50:39
540   EtiketJID2022017795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM DENHAAG BLOK V-5/08 BALIKPAPAN, Kalimantan Timur
JEFFRY YOVA CAHYALI

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 :

: LOGO YOVA
Merek Kata dan Lukisan

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

kesehatan; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan
pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Distributor alat
kesehatan; Eceran dan grosir minuman; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Iklan secara online
melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa Penjualan
Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku
Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa
agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko
ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa alih daya dalam
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; 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 hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa grosir 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 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 waralaba; Jasa pemasaran hotel dan real estate; 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 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,
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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 outlet distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan
minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media
telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi;
Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan; Jasa penjualan ayam
potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan 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 kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; 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 parfum dan
wewangian; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan
pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa peragaan produk; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi
dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain;
Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat lunak komputer; 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas,
souvenir; 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 administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan
agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan
agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; 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 eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan
deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel toko serba
ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak
yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan 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 menu
utama kopi; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; 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
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menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; 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 peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel
yang menampilkan wewangian; Layanan toko serba ada dan ritel; MINI MARKET; Manajemen administrasi dari konsultan
kesehatan; 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 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;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; 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; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasi nirlaba di bidang kopi; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan administratif
pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengadaan barang
untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara
apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengecer barang-barang; Pengelolaan bisnis
hotel dan penginapan lainnya; 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: alat berkebun, yaitu
alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak
peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta
bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers,
yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang
audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
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,
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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 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).; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait
asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan
bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan
manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko
saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang
mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang
dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Perdagangan besar
alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Periklanan online; Program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan (untuk orang lain); Promosi secara
online pada jaringan komputer; 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; Ritel online; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko boneka; Toko distro;
Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue online; Toko mainan anak-anak; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko
online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko roti online; Toko serba
ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual
pencuci mulut berupa es dan buah; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan
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manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi bisnis hotel; administrasi franchise (waralaba);
administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran
dan layanan ritel 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 impor-ekspor; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja
online; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); iklan
online; iklan online di jaringan komputer; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen ekspor; jasa agen impor-
ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa agen periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan
dengan penjualan komersial; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir
untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
grosir dan eceran; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk perangkat keras
komputer; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa manajemen penjualan di
internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa
menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa penelitian pasar dan informasi; 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  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 perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi
dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa
penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penyediaan informasi yang berkaitan
dengan e-commerce melalui internet; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan
dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso
listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online;
jasa retail secara online untuk produk konsumen; 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 dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin
permainan dan peralatannya; 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 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 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 menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail; 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 waralaba, yaitu penawaran
assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
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(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; 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 penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa perdagangan online;
jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; 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 online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa
toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; kompilasi dan 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/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 informasi ke dalam basis
data komputer; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan
agen impor; 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 distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir
untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; 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
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 teh, kopi, dan
kakao; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk
minuman beralkohol; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk
persiapan wewangian; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian;
layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan katalog elektronik;
layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; 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 administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan
eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan riset pasar; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan
ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta
gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
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minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel
disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan ritel online; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang
diproses; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk peralatan memasak
makanan; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk
perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan
buah; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan
dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku;
layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging;
layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan
persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya
daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir
online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam,
transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana
semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel
menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku;
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 bahan makanan; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi,
fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan
kesehatan; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; 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 hotel
untuk orang lain; manajemen penjualan; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi produk
konsumen; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen
yang berkaitan dengan kosmetik; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; mempromosikan barang dan
jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring;
mempromosikan barang dan jasa orang lain; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur
langganan ke layanan telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain,
melalui toko online; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; 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 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; order melalui
surat; pameran dagang; pemasaran toko; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum
dan barang konsumsi umum; pemrosesan pesanan elektronik; penataan etalase toko; pencarian database melalui komputer;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengiklanan
penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan busana
muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan
grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penyajian
barang-barang untuk keperluan retail; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk
konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui
jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan
jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan
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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 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 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; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan ruang iklan online; perantara kontrak
untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perdagangan barang;
perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan online; periklanan, pemasaran, riset pasar; persewaan kios penjualan;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi
barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi
penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan
kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan
pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; 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; toko alat kesehatan; toko
bangunan; toko eceran; toko grosir; toko hijab; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko
penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko retail
yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko
swalayan; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan
layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk
yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:53:46
540   EtiketDID2022017796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Griya Wartawan, Jl. Koresponden Blok F.82 RT 002 RW 09, Cipinang Muara,
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

Ferry Suranton

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAWON FENOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam ungkep; Bakso daging sapi; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam;

Baso Tahu; Bebek goreng; Daging ayam beku; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Produk
olahan daging sapi; Soto; Tahu; Tahu Isi; ayam goreng; bebek beku; ikan  dimasak; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan
olahan; makanan berbahan dasar sayuran; olahan ceker ayam; steak daging; tahu goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:53:53
540   EtiketJID2022017797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Boston Jln. Boston barat 2 No.39 RT.001 RW,032 Kel. Medang, Kabupaten
Tangerang, Banten

Eko Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : TROVEAST
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,

aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Penjualan ritel dan penjualan secara
online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang pernak
pernik/aksesoris; Toko jam tangan; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang
menjual pakaian; jasa toko serba ada retail; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel
yang disediakan oleh toserba online; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan pakaian;
layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko
ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; pengecer toko serba ada; toko busana
muslim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:55:57
540   EtiketDID2022017798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Sariwangi 1 Blok D no 6B , Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559
SUGIANTI OCTAVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO SUGI
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : SUGI : diambil dari nama pemilik brand ini. LABEL : label
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian luar; atasan

[pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; kemeja
[pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian];
pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian malam; pakaian
olahraga; pakaian santai; pakaian tahan angin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk
pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wol;
setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 15:57:36
540   EtiketDID2022017799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. GATOT SUBROTO, KEL. LIMAU MUNGKUR, KEC. BINJAI BARAT , Kota
Binjai, Sumatera Utara

MICAEL JHON HUPKIN

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 :

: HYOJESWON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH

Halaman 384 dari 483



511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Home Peeling wajah; Kapas Pembersih; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi

pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum rambut; Spray wajah (kosmetik); Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak wajah; bedak
wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel
rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur kosmetik; maskara;
masker rambut dan kulit kepala; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak untuk parfum dan aroma; pacar untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dan air toilet;
pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pewarna Rambut; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sabun wajah; sachet parfum;
sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:00:28
540   EtiketDID2022017800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BREAKFAST RUSH + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu Tua, Abu-Abu Muda, Kuning, Putih, Cokelat Tua, Cokelat Muda, Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program

komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai, listrik, untuk
telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Bingkai kacamata; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing
(wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Film dan gambar animasi yang dapat
diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Headphone dan
sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel; Kabel Antena; Kabel USB untuk ponsel; Kacamata Perlindungan; Kacamata
pelindung; Kartu magnetik atau bersandi; Pengisi daya baterai ponsel; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data;
Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Platform digital; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi
penyediaan informasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Printer-printer
berwarna; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program permainan komputer; Program
permainan online; Program-program komputer terekam; USB flash drive; USB pengisi daya; aksesoris earphone, yaitu, bantal
earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil
yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone;
baterai; baterai untuk ponsel; bingkai foto digital; bingkai kacamata; boneka resusitasi [alat pengajaran]; casing telepon seluler;
compact disc; compact disc [audio-video]; database elektronik direkam pada media komputer; daya ponsel (baterai isi ulang);
detektor ultrasonik; disket; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; dompet telepon seluler; dudukan mikrofon;
dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk telepon seluler; earphone; earphone nirkabel; file musik yang dapat diunduh;
film video; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan

Halaman 385 dari 483



(games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar yang dapat diunduh;
gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang pintar; headphone; headphone in-ear; headphone peredam bising; helm
pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda
motor; hologram; interface komputer; interkom; jaket keselamatan; jam tangan pintar (pengolah data); jaring pengaman; kabel
data; kabel listrik; kacamata; kacamata anak; kacamata pembesar; kacamata pintar; kamera; kamera digital; kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartun animasi; kaset audio; kaset video; kaset video game; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact
disc; kasus pelindung untuk telepon seluler; keypad untuk ponsel; komputer laptop; komputer untuk digunakan dalam
manajemen data; kotak kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; pemegang dan kasing untuk compact
disc dan DVD; pengisi daya baterai untuk ponsel; penutup casing silikon untuk telepon seluler; perangkat keras dan lunak
komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer;
perangkat keras komputer untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak grafik
komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer
untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer
untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer
untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan
mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer
untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk
ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk transmisi
pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak mesin
pencari komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengoperasian komputer;
perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk
digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan
permainan online; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak
untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak
untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari perangkat keras
komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk,
atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang
kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat memori komputer; perangkat
penyimpanan data berupa disket; permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; piringan hitam vinyl berupa
musik; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk
jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer yang
direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; power bank [baterai yang bisa
diisi ulang); program game komputer yang direkam; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program
komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar
yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer
untuk pemrosesan data; program komputer yang direkam; program komputer, dapat diunduh; program permainan komputer
dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat
diunduh.; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program-program komputer yang dapat diunduh; radio; sarung
pelindung untuk smartphone; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor layar sentuh; server jaringan
komputer; server komputer; sistem komputer; sistem operasi komputer; speaker; speakerphone; tali kamera; tas khusus
diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; telepon; telepon seluler; televisi; tombol sentuh dalam bentuk bantalan
sentuh; topeng penyelam; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone;
wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:03:42
540   EtiketDID2022017801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Halaman 386 dari 483



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUREFLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan

pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari
area yang dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang-barang terbuat dari kertas,
yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk
majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Folder dokumen; Jepitan
kertas; Larutan karet; Map [alat tulis menulis]; Pena tarik; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis (kartu nama, kertas kop
surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku
besar [buku]; buku catatan; buku harian; buku harian (diary); buku pedoman [buku penuntun]; buku petunjuk (dalam bentuk
barang cetakan); buku saku/buku kecil; buku stiker; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis;
cap [stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; jurnal kosong; kalender;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu liburan; kartu pengumuman
[alat tulis]; kartu tercetak; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas
karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas*; koran; kotak alat tulis
(alat tulis); krayon; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; majalah; majalah berkala; mesin stensil;
pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan kantor]; pena tinta; pena untuk menandai; penanda buku; pensil;
perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; portofolio
dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional
[album foto]; poster; potret; pulpen; pulpen untuk membuat sketsa; sampul buku; stiker; stopmap; surat jalan; surat kabar; tas
belanjaan dari kertas atau plastik; wadah tinta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:07:09
540   EtiketDID2022017802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Taman Bandara C-4 No. 15, Rt. 005, Rw. 009,  Kel. Dadap, Kec. Kosambi,
Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Regina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JR COLLECTION + 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 : ===Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Rompi; Sepatu sekolah; Sweater; Syal; alas kaki, yaitu,

sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju hangat; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; celana dalam; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti;
gaun untuk wanita; hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jas
hujan; kaos; kaus kaki; kaus kaki yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat;
pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan pakaian;
selempang untuk dipakai; sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita; sepatu hak-tinggi; sepatu
lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; seragam olahraga; seragam sekolah; singlet;
singlet olahraga; stoking; syal dan jilbab; topi kecil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:07:41
540   EtiketDID2022017803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Baranangsiang Komplek ITC Kosambi Blok G-27, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur
Bandung, Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat

PT. GRACIA PHARMINDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROXIB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas

air; Gel antiseptik; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas penyeka
untuk tujuan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Produk dan sediaan farmasi; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan dan bahan farmasi dan
obat-obatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-
sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk
tujuan perawatan kesehatan; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi;
Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-
Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antioksidan untuk suplemen
gizi; antiseptik; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen medis; enzim untuk keperluan medis; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan
sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas antiseptik; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk
keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; perban bedah; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka;
plester bedah; plester medis dan bedah; plester tempel untuk keperluan bedah; sabun desinfektan; scrub bedah; sediaan
antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan bahan farmasi; sediaan enzim untuk
keperluan medis; sediaan farmasi; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; spons yang diresapi dengan desinfektan;
suplemen bernutrisi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen herbal;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi cair; tambalan suplemen vitamin; tisu
antiseptik sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:07:52
540   EtiketDID2022017804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box: 38770, Ras Al Khaimah, U.A.E.
Confetti FZC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erika Rosalin S.H., M.H.,
PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIGGS LONDON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;

kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; pasta gigi tanpa obat; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:11:43
540   EtiketJID2022017805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KASIPAH 29 B, KEL. JATINGALEH, KEC. CANDISARI , Kota Semarang, Jawa
Tengah

DANIEL DERMAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURI OKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;

Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran Prasmanan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran keliling; layanan
restoran swalayan; penyediaan fasilitas 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
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:12:25
540   EtiketJID2022017806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 11 Collyer Quay, #17-00 The Arcade, Singapore 049317
DAILY GROUP INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLATEFUL BY DAILYBOX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah bata, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive

Thru); Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); MINI MARKET; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba
ada; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Toko serba ada; bantuan pemasaran; belanja
online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan waralaba dan ritel; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen penjualan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; penelitian pemasaran; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; perdagangan online;
perencanaan strategi pemasaran; supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:12:32
540   EtiketDID2022017807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gondang RT 004 RW 001 Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang -
Jawa Tengah 52361, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52361

VISTI INTRESTIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Visti
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:13:12
540   EtiketDID2022017808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Kartika Blok B I No. 02 Rt.002/008, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15152

Zainal Arifin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUNITALIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Gold & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Ikat pinggang; celana boxer; celana
chinos; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana kasual; celana kulit; celana leging; celana panjang; celana
pendek; celana stretch; celana untuk olahraga; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang;
kaos oblong; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos polo; kaos sepak bola; kaos t shirt; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; rok celana; sandal; sandal
bayi; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sepatu bayi; sepatu kulit; sepatu sandal; sepatu santai; topi; topi baseball; topi olahraga; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:15:42
540   EtiketJID2022017810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12 Kallang Avenue
#03-27/28 Aperia
Singapore 339511

Commeasure Pte. 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 :

: RedClub
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RedClub : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); Promosi
[periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; administrasi program loyalitas konsumen; jasa organisasi
dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa promosi penjualan; layanan promosi; organisasi dan
manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi, operasi dan pengawasan
skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pemasaran promosi;
promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan===
===Jasa penerbitan token nilai; layanan pembayaran elektronik; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari
orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian dari
skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher===
===Jasa akomodasi sementara; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
akomodasi hotel; layanan hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan akomodasi liburan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi
sementara; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi
sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi sementara akomodasi; sediaan-
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sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:15:58
540   EtiketJID2022017811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Mediterania, Jl. Ruby Garden II / 10, Ulujami, Pesanggrahan,, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMANDA JOSPHINE KUSRIANTO

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 :

: MOMUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; 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 kopi;
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 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 kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Lounge koktail; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Jepang; Restoran
Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Teknik menyeduh dengan
menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi
sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar kopi; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran,
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering; jasa katering kantor untuk
penyediaan kopi; jasa katering untuk penyediaan 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 makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng;
kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran
dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering keliling; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan jus bar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan
restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran udon; layanan
restoran washoku; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan rumah kopi; lounge; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa
katering; 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 reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; 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 dan minuman kelor; restoran, bar, dan layanan lounge koktail;
warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:16:55
540   EtiketJID2022017812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Mediterania, Jl. Ruby Garden II / 10, Ulujami, Pesanggrahan,, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMANDA JOSPHINE KUSRIANTO

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 :

: MOMUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa toko; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa
grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa penjualan hasil laut; jasa retail
sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan
sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa-jasa pengorganisasian untuk
menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; layanan eceran
atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kecantikan
untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir
untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel;
layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk artikel kedokteran
hewan; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan
dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel
untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; 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 sampah untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan;
layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
memelihara daftar ras anjing; promosi penjualan; toko; toko grosir; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:17:03
540   EtiketDID2022017813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMBORA 50, RT. 003 RW. 001, KELURAHAN KARANGBESUKI, KECAMATAN
SUKUN, JAWA
TIMUR, Kota Malang, Jawa Timur

ARIELAKSA WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NESTEK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Tembakau linting; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter

rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; merokok tembakau; pemantik untuk rokok; rokok;
rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:17:21
540   EtiketDID2022017814
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gratia Building Foresta Business Loft 2 No. 32, Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan
Utara, Tangerang, Banten 15339, Kabupaten Tangerang, Banten, 15339

PT. KURNIA SELARAS SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYAS TECHNOLOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan

nitril untuk keperluan rumah tangga===
===Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks
untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung
tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan
medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan
karet untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis;
sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:17:49
540   EtiketDID2022017815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Mediterania, Jl. Ruby Garden II / 10, Ulujami, Pesanggrahan,, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMANDA JOSPHINE KUSRIANTO

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 :

: MOMUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===KULIT ANAK KAMBING; Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Perangkat untuk hewan; Tali

kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung
anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan
[memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [penutup mulut]; ban perut untuk anjing; bandana untuk
anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; busur rambut untuk anjing; busur
rambut untuk hewan peliharaan; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-
kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu
untuk kucing [pakaian untuk hewan]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; kalung anjing; kalung anjing peliharaan;
kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan
peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing;
kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kostum untuk
hewan; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit kambing muda; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; legging
untuk hewan; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; neckerchiefs for
dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan
peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk
keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; parka
anjing; pembawa hewan peliharaan; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; penutup mata unggas untuk mencegah
perkelahian; penutup mulut untuk hewan; penutup untuk hewan; sepatu anjing; sepatu bot anjing; snoods for dogs [pakaian
untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk
dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan; tali pengekang untuk anjing; tali pengikat untuk kucing; tali untuk
hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tas; tas pakan untuk hewan; tas untuk membawa hewan; tas untuk
membawa hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:20:20
540   EtiketDID2022017816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Mediterania, Jl. Ruby Garden II / 10, Ulujami, Pesanggrahan,, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMANDA JOSPHINE KUSRIANTO
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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 :

: MOMUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun mandi untuk hewan peliharaan; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk

manusia atau untuk hewan; kosmetik untuk hewan; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; penghilang noda hewan
peliharaan; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan untuk perawatan
dan pembersihan hewan; 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 untuk
hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; tisu diresapi
dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:20:23
540   EtiketDID2022017817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kumbino, RT.004, RW.001, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Kauman,
Tulungagung., Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

DEVI FOVITASARI , MANIK SARI,DRG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMBUNG NONIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih,Gold,Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:20:28
540   EtiketJID2022017818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BREAKFAST RUSH + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu Tua, Abu-Abu Muda, Kuning, Putih, Cokelat Tua, Cokelat Muda, Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi online;

Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Streaming konten media digital di Internet; informasi siaran televisi;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan penyiaran video;
menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program
televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif,
hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film
gambar bergerak melalui Internet; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi
seluler dan di media lain; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan
multimedia melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui
protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
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acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; siaran program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program
televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai
permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi video; 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

09/03/2022 16:21:50
540   EtiketDID2022017819

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 : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih lidah; Dispenser untuk krim perawatan kulit; Kotak krim kosmetik; Kuas untuk kosmetik; Sikat pembersih

lidah; Wadah bedak wajah; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik;
aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; aplikator
untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk
menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; bantalan buffing wajah; dispenser untuk
kosmetik; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan kosmetik; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik;
kuas *; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas, kecuali kuas cat; peralatan kosmetik;
peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan untuk keperluan
kosmetik; peralatan untuk menghilangkan make-up; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk
menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat pembersih wajah kosmetik; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat pembersih
wajah; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir
rambut, listrik; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; spatula kosmetik; spatula kosmetik untuk digunakan dengan sediaan
obat menghilangkan rambut; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh;
spons kosmetik; spons lulur; spons make-up; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pembersih wajah;
spons pijat; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk
menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons wajah untuk merias wajah; tas kosmetik [yang telah
terpasang]; tempat bedak kosmetik; tongkat aplikator untuk merias wajah; wadah untuk kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:22:16
540   EtiketDID2022017820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. manunggal 13 rt.005 rw.02 no.52 condet balekambang jakarta timur , Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

QODRI FITROTHUL KHASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GC MAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : unsur warna hijau, hitam dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan pembersihan serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:23:11
540   EtiketDID2022017821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kapuk, Komplek Pertokoan Garden Boulevard Blok E 17, Desa/Kelurahan
Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT KAIDAH NETWORK SUKSES BERSAMA
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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 :

: FED_EA_V3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Peranti lunak yang

menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Program komputer untuk
menjalankan transaksi melalui e-commerce; perangkat lunak; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik)
komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer
global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:24:43
540   EtiketDID2022017822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Mediterania, Jl. Ruby Garden II / 10, Ulujami, Pesanggrahan,, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMANDA JOSPHINE KUSRIANTO

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 :

: MOMUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Alas kotoran kucing; Ayam (Tulang hitam), hidup; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan
termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan
pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Bass (ikan
laut khas Jepang), hidup; Beras untuk pakan ternak; Bibit Ikan; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat
dimakan; Campuran pakan ternak; Es krim untuk hewan peliharaan; Groat (biji-bijian) untuk unggas; Ikan Cupang (Ikan Hias);
Ikan mas hidup (untuk dikonsumsi); Kedelai untuk pakan hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing;
Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan;
Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat
dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan
peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda;
Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak;
Pelet (Makanan Ternak); Plaices (ikan), hidup; Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan untuk
menggemukan hewan; Sediaan untuk penggemukan ternak; Silver carps (ikan), hidup; Sisa produk sereal untuk hewan
konsumsi; Tempat bertengger burung, hidup; Tepung Bahan Makanan Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; [pasir
sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan hewan; anak ikan yang baru
menetas; anjing; ayam hidup; babi [ternak]; bahan makanan berbahan dasar sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan
dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan
untuk anak sapi; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan
untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani;
bahan makanan untuk ikan; bahan makanan untuk unggas; bebek hidup; benih ikan; benih untuk pakan hewan; bibit gandum
untuk pakan hewan; biji burung; biji rami untuk konsumsi hewan; biji rami untuk pakan hewan; biji-bijian untuk konsumsi
hewan; biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; bubur tepung untuk pakan hewan; burung hidup;
burung peliharaan; burung peternak; carps crucian (ikan), hidup; dedak padi untuk pakan hewan; domba [ternak]; flax meal
[makanan ternak]; ganggang untuk pakan hewan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; garam
mineral untuk ternak; garam untuk ternak; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; hewan air yang dapat
dimakan, hidup; hewan di kebun binatang; hewan hidup; hewan laboratorium hidup; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan
bertelur; ikan cod hidup; ikan haring, hidup; ikan hidup untuk makanan manusia; ikan hidup, selain untuk makanan manusia;
ikan koi, hidup; ikan mas koki (ikan hias); ikan teri, hidup; ikan trout, hidup; ikan, hidup; jerami cincang untuk tempat tidur
hewan; jeruk nipis untuk mencari makan hewan; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kakap merah (ikan),
hidup; kambing hidup; kapur untuk makanan hewan; kertas kerikil untuk sangkar burung; kertas pasir [sampah] untuk hewan
peliharaan; kertas untuk digunakan sebagai alas tidur binatang; kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan ternak;
kucing; kue jagung untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kunyah-
kunyahan untuk binatang; lembaran kertas yang diampelas untuk kotak kotoran hewan peliharaan; limbah penyulingan untuk
konsumsi hewan; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan bebek;
makanan biji rami untuk konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan;
makanan hewan peliharaan; makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan;
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makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit
tepung untuk ayam petelur dan bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang
(makanan ternak udang); makanan untuk hewan; makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk ikan mas; memperlakukan
burung, dapat dimakan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan
peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kuda; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan; minuman untuk hewan
peliharaan; minuman untuk kucing; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan babi;
pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk budidaya air; pakan untuk ikan dan krustasea; pakan yang diperkaya protein untuk
pakan hewan; pasir untuk toilet hewan peliharaan; pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; pengganti susu
untuk hewan; persiapan untuk unggas bertelur; produk sampingan dari pengolahan sereal, untuk konsumsi hewan; ragi untuk
pakan hewan; rami sebagai tempat tidur hewan; ransum ternak; rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau
hewan; sabut kelapa untuk kotoran hewan; salmon (ikan), hidup; sampah binatang; sampah untuk hewan kecil; sampah untuk
hewan peliharaan; sarden (ikan), hidup; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; selulosa untuk digunakan
sebagai alas tidur hewan; serasah jerami untuk alas tidur binatang; serasah jerami untuk hewan; serasah jerami untuk hewan
kecil; serutan kayu untuk alas tidur binatang; serutan kayu untuk kotoran hewan; spirulina yang belum diolah untuk makanan
manusia atau pakan hewan; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; susu bubuk untuk hewan;
tempat tidur dan sampah untuk hewan; tempat tidur yang terbuat dari kertas daur ulang untuk hewan kecil; tepung ikan untuk
konsumsi hewan; tepung kelapa untuk konsumsi hewan; ternak; ternak [ternak]; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk
anjing; tulang kunyah yang dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk burung; tulang sotong untuk makanan hewan;
tumbuk dedak untuk konsumsi hewan; udang air asin untuk digunakan sebagai makanan ikan; unggas untuk berkembang
biak; unggas, hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:27:48
540   EtiketDID2022017824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMBORA 50, RT. 003 RW. 001, KELURAHAN KARANGBESUKI, KECAMATAN
SUKUN, JAWA TIMUR
, Kota Malang, Jawa Timur

ARIELAKSA WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NÈSTÈK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; filter

tembakau; kertas linting rokok; kertas rokok; pemantik rokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih;
tembakau; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:29:46
540   EtiketJID2022017825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Panumbang Jaya No. 11, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Bandung., Kota Bandung,
Jawa Barat

JOHAN SURIADI HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOOT ROOTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah maroon dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Kafetaria; Kantin; Kedai;

Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan snack-bar dan
kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:31:53
540   EtiketDID2022017826

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 :

: FINO.Report
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FINO.Report : 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; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; mesin

dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; perangkat lunak komputer; publikasi 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; Pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; Penyiapan manual untuk
pengoperasian komputer dan penggunaan program komputer; menyediakan program komputer di jaringan data;
pemrograman halaman web; penyewaan komputer; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin
industri===
===perangkat medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:33:12
540   EtiketDID2022017827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUREFLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap plastik; Bahan bangunan plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Lembaran Plastik

yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; Membran atap PVC; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Pipa HDPE (High
density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik;
Pipa talang bukan dari logam; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat
dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Plafon PVC; Plafon-
plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan
untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan
tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air non logam; atap gelombang plastik;
bingkai jendela dari plastik; braket, bukan dari logam, untuk talang; dinding pvc; eternit gipsum; genteng plastik;
gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen pintu, bukan dari logam; langit-langit, bukan dari logam; lantai keramik; lantai
parket; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; lis plafon pvc; membran atap; panel pintu, bukan dari logam;
papan dinding gipsum; papan lantai plastik; pintu ayun, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pintu lipat, bukan dari
logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa
bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari
polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa
saluran, bukan dari logam; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk drainase; saluran plastik untuk
drainase dan irigasi; sambungan pipa non logam; selubung pintu, bukan dari logam; talang atap, bukan dari logam; talang
bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang kotak bukan dari logam; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit
plastik; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam; unit pintu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:34:21
540   EtiketJID2022017828
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambak Sawah No. 32, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
PT MEGASURYA MAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO MEGABAKINGCENTER
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; 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 layanan toko eceran yang
menyediakan produk-produk farmasi; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan
mencuci; 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; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli
dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Toko kue; Toko kue online; administrasi usaha; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; fungsi kantor; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
pemasaran di bidang restoran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail
secara online; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang
dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; 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 supermarket; layanan ritel online; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online;
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layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; 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 usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; 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; penjualan
eceran dan grosir sampo; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan
ritel dan grosir produk kebersihan; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; supermarket; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 16:34:34
540   EtiketJID2022017829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: taman harapan baru blok G2/14, Kota Bekasi, Jawa Barat
RINDANG SUNARINGTYAS, Erlina Yustiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KELASBEAUTY.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola
Amerika; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam
permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan
yang Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
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pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar,
konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan
dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus
secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran,
festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir,
mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat
yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan
golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa
pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa
pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain;
Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pemrosesan penggajian; Jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang pencatatan pensiun; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pencatatan waktu dan kehadiran karyawan;
Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang persewaan karyawan; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu
menyediakan seminar dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia
(HCM); Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang
bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa
pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan
pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa
pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan
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seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan
pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan
kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah,
mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area
lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan;
Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; 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 pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa permainan yang disediakan secara daring melalui
suatu jaringan komputer atau jaringan telepon seluler; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan gedung;
Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan
olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan ruangan
untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara
pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program
video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa
proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-
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jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-
jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua
usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan
pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online yaitu blog yang menampilkan denim; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan keberlanjutan dan peristiwa terkini di
industri tekstil; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan tekstil; Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman  Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri
tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang
tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video
di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang
mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang tekstil; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga
basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi,
klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara
olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan
sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan
menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan
komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman
video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di
bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif
elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual
di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu,
partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang
musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik
yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan,
yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan informasi hiburan; Layanan informasi
pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan
otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan
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video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu,
menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-
obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
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drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur acara pertunjukan untuk tujuan budaya atau hiburan; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live)
yang berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-
pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan bagi para wirausaha dan investor; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis;
Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi,
konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk  halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran,
seminar, dan konferensi; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan
pelatihan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di
bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes,
seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan;
Mengatur kuliah, pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk
tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan
pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan
upacara penghargaan; Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir
pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online;
Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan
mengorganisir lokakarya [pelatihan] atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan
perusahaan; Mengatura penyelenggaraan kurses instruksi; Mengedit gambar digital; Mengembangkan manual dan panduan
pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas,
dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat
dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes,
permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan
teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran;
Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan
komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan
pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh,
zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa; Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan,
seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan
acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara
televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku
komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video,
permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan
video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan buku komik dan novel grafis online yang tidak dapat
diunduh; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kelas seminar dan lokakarya pendidikan yang
dipimpin oleh instruktur untuk pemberi kerja yang berkaitan dengan pengiriman dan pelacakan faktur vendor; Menyediakan
kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online untuk pemberi kerja yang berkaitan dengan pengiriman
dan pelacakan faktur vendor; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan layanan informasi dan
pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang
anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna jasa permainan interaktif online dan
mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Menyediakan pelatihan
dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan
permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Menyediakan
potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan permainan video; Menyediakan
program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik,
novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video
melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
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buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh di bidang denim; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang keberlanjutan dan peristiwa terkini di
industri tekstil; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode; Menyediakan video online yang tidak
dapat diunduh di bidang tekstil; Menyedian fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf
dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan
tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai
pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga;
Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan);
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan
melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing;
Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau
hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan];
Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis;
Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu;
Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan,
Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air;
Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan;
Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan
industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk
meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan internal untuk penelitian dan pengembangan;
Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan pegawai di bidang rekrutmen pegawai; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karya-
loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian penyediaan dan pengaturan kegiatan rekreasi dan bersantai;
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Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan
olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; Penyedia konten
melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh
yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Empang
Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket; Penyediaan berita dan informasi dalam
bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita dan
informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita online, informasi,
komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan dan pemesanan
fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat
untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran,
konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk
pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau
kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan dari informasi yang
berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan
database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan
vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan
fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan fasilitas pendidikan;
Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk
kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; Penyediaan gambar dan film
karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan
informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang
disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi online di bidang
hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi
yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung
langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online,
mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi;
Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online,
olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat
keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan
kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan
kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion,
seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali
(playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan
kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan
dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa;
Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler
dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang
tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang
manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala,
jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi
elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran,
buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online
dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan;
Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan
secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan,
seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di
bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi
pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi
antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan
aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak
untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk
otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video
dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif;
Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara
Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk
tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan
konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan
lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan
pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku;
Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor; Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara
serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video;
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Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen;
Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan
peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan
aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu,
mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara
khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan
musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian
percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu; Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul;
Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir;
Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak
dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan
elektronik interaktif, permainan video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak
dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan video, permainan video interaktif, dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir
kompetisi permainan video; Permianan Benteng; Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni
olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi,
teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet;
Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat
diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik; Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-
rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi
acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan
distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi
dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan
kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial
dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV
animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video;
Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi pertunjukan langsung; Produksi program animasi;
Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi program multimedia; Produksi program radio
atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi rekaman; Produksi video;
Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film
televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi,
dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program
televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio,
televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait
peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku
elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah,
barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen;
Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi
elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau
terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk
online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi materi
multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya,
eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game komputer; Publikasi poster,
kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan
artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks,
buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan
keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau
pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang
pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi;
Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor
(Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman
hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari
Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak
Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk
membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias);
Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang
Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian
negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara
festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan
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makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi
(pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang
beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas
rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi make-up untuk aktor televisi; audisi untuk kontes bakat
radio untuk orang lain; audisi untuk kontes bakat tv untuk orang lain; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan
atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; bimbingan terhadap para wirausaha di bidang
teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi (pelatihan); buletin elektronik di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan
inovasi; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan;
distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk
digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand;
distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel;
distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan
sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat
pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat
pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu
roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan
tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat
produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras
anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat
turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya;
hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika;
hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di
alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol
Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan
televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-
bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi
teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi mengenai
permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah asrama; informasi rekreasi; informasi tentang
kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan
hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi aikido; instruksi bahasa;
instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi berkuda; instruksi
berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan pelatihan; instruksi di
bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi fotografi; instruksi gitar;
instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi; instruksi karate; instruksi
kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar Jepang]; instruksi
kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan layanan panduan;
instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak; instruksi menari tiang;
instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi mengemudi kendaraan
komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi menjahit atau menjahit;
instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga; instruksi pemakaian
formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi pembuatan kimono; instruksi
pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang; instruksi roller-skating; instruksi
sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate; instruksi sempoa; instruksi senam;
instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; instruksi sepak bola;
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instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak; instruksi tarian; instruksi tata rambut;
instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi yoga; instruktur olah raga; interpretasi
bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa agen tiket pertandingan
olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh,
media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan
foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi
global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang
berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa
hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio
visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam
bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam
bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan
dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu menyediakan
digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk
tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu foto untuk digunakan
dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh
online yaitu gambar untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital
collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu seni untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa
hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan
yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa
hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya
menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya
menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari
permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu
produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap
motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan
konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir
pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara
partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-
sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya
melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer
dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman
audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang
menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi
pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu,
penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang
berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan
permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub
penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa
konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa
konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan
manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang
berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa
pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan
beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer
atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video;
jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan,
kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk
tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan
pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang
disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam
bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan
kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan
peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan
dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan dan pelatihan yaitu
menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online di bidang sumber daya manusia dan
sumber daya manusia (HCM); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
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produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-
jasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-
jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,

Halaman 411 dari 483



kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnal-
jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi  keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
audisi untuk pencarian bakat radio untuk orang lain; layanan audisi untuk pencarian bakat tv untuk orang lain; layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
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pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan
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instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan
pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu
penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu
pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaan-
perpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
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melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik melalui
situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, daftar, dan
berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang
musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan instruksi di bidang latihan
fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri katering; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia
untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas; meminjamkan layanan
perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; menetapkan aturan dan peraturan sehubungan dengan
kompetisi dan turnamen permainan komputer dan video; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan
pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang kedokteran;
mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
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dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
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mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak
kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan
kompetisi atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola
basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan
kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir
dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere;
menyebarkan kaset video; menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara spesial yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi
video-on-demand; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku komik online,
tidak dapat diunduh; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; menyediakan buku pedoman dan
bahan ajar di bidang makanan gizi; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan; menyediakan
buku untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-
anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia

Halaman 417 dari 483



dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan 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 kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program
radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR)
dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan
gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus
pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di
bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang
sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan,
olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
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anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler;
menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air; menyediakan layanan video arcade;
menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal;
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan majalah
fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak
dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan manual dan bahan ajar di bidang
makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang
nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan
diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi
makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan
pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara
pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani,
permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
permainan (games) online; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
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keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; 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 acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi ice-
skating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
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pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
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melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruang-
ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-
permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
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jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); 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 kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan 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; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempat-
tempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi e sports;
layanan hiburan dalam bentuk acara televisi dan film yang tidak dapat diunduh yang disiarkan melalui internet; Produksi dan
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distribusi acara televisi dan film; Layanan hiburan yaitu menyediakan permainan komputer online; penyelenggaraan kompetisi
golf profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio  via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara yang tersedia melalui stream online;
perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman video yang tersedia melalui stream online;
perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan
distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih
tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
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presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
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publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:24:39
540   EtiketDID2022017888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;

benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
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terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:29:53
540   EtiketDID2022017889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Celana renang; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos

polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Tidur; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian
hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam
dan pakaian tidur; Pashmina; Penutup telinga; Sarung; Sweater; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan pendek; alas kaki; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian]; baju
berkerah; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju rajut; baju rajut (pakaian); baju setelan; bandana [syal]; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; celana;
celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana untuk olahraga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); corselets;
dasi; daster; gaun; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos kaki panjang;
kaos oblong; kaus; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berleher terbuka; kemeja kancing;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian];
kostum tari; legging [celana panjang]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; manset; mantel; overall kerja; pakaian;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian kulit imitasi; pakaian
pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian santai; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; rok celana; rok mini; rompi; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu
tahan air; seragam; singlet; singlet olahraga; sol untuk sepatu; stoking; topi; topi dengan visor; topi rajut; tunik; tutup kepala
anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:30:35
540   EtiketJID2022017890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FREESTYLE STREETBALL + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange, Kuning, Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain karakter game online; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan

online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan
situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang
menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Jasa pengembangan
perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan
disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk
membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); 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; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang

Halaman 427 dari 483



dapat diakses melalui situs web; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan produk multimedia; desain
efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi
foto, gambar, video dan konten audio-visual; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting
konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting,
menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar,
teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa 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-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; layanan pemrograman komputer untuk
membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas tertambah (augmented
reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi
(share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan platform online
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan
situs web; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman
perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat
lunak untuk platform e-commerce; pengembangan dan pemeliharaan situs web; penyediaan penggunaan sementara
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan
lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut;
penyimpanan elektronik dari konten media hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:31:40
540   EtiketDID2022017891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Utara I Blok A2 No. 27 RT/RW. 005/008, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT AGRO GUNA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atraktan hama yang ramah lingkungan; Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Cairan kimia saniter untuk

membasmi kuman; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan
pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; KERTAS PENANGKAP LALAT; Karbol wangi pembasmi kuman; Lem tikus;
Obat pembasmi rumput; Obat pengusir  serangga; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian;
Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut; Penarik hama yang ramah lingkungan; Perekat
penangkap serangga; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan-sediaan
farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan kimia untuk
mengobati jamur; acaricides untuk keperluan pertanian; algisida untuk keperluan pertanian; antijamur vagina; antiparasit;
antiseptik untuk keperluan pertanian; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif
digunakan sebagai penangkal racun; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; batang sereh
wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; biopestisida pertanian; biosida; bubuk kutu; bubuk piretrum; bubuk untuk
membunuh kutu pada hewan; calomel [fungisida]; carbolineum [parasitisida]; desinfektan untuk keperluan pertanian; dupa
pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekstrak tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk
keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah
tangga; fungisida, herbisida; gel antibakteri; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian;
herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah
tangga; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan diresapi dengan penolak serangga; kerah
antiparasit untuk hewan; kerah kutu; kertas perekat penangkap serangga; krim antijamur untuk keperluan medis; kumparan
dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; lem lalat; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun
dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; menempelkan perekat yang
dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus; obat antijamur; obat semprot untuk kutu air; obat-obatan antibakteri;
parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di
udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; penangkal racun; pencucian anjing [insektisida];
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pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pengatur pertumbuhan serangga; pengusir serangga dalam sifat
minyak lampu; penolak binatang; penolak ngengat; perekat penangkap lalat; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; racun; racun antiserum;
racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; racun strychnine; racun tikus; sabun antibakteri; sabun
kulit antibakteri; sampo hewan insektisida; sampo obat untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sediaan
antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antijamur; sediaan antiparasit; sediaan farmasi antibakteri;
sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan insektisida; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan
menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pemusnahan siput; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengusir hama;
sediaan pengusir serangga; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membunuh gulma dan
menghancurkan kutu; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk menghancurkan jamur
busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk
menghancurkan tikus; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang
perusak; semprotan anti serangga; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk
penggunaan pribadi; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; tag telinga
insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:35:29
540   EtiketJID2022017892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing

keuangan elektronik; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar
media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk
mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan,
menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya
audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet;
layanan telekomunikasi jaringan digital; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke
perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat
bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan
set top box; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan
akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan
fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan
global lainnya; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui jaringan
komputer global; pengiriman pesan secara digital; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk
perdagangan elektronik; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan koneksi
telekomunikasi melalui terminal komputer; penyiaran multimedia melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:35:31
540   EtiketDID2022017893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tropodo II No. 20, Waru, Sidoarjo
CV. MANNA INDO LAKTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HELTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar buah dan sayuran; Gulungan kubis (stuffed); acar pedas; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; cheonggukjang

jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri
dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta
cabai yang difermentasi]; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; dwaeji
bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; keripik kubis; kimchi; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; kubis seledri, beku; kubis, diolah;
meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; oi-sobagi [mentimun kimchi]; salad buah; salad kentang; salad sayuran;
samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sayuran acar dalam cuka; sayuran precut untuk salad; seolleongtang [kaldu tulang
sapi Korea]; tahu fermentasi; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:43:22
540   EtiketDID2022017894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. HASAN ANANG RT. 003 KELURAHAN OLAK KEMANG, Kota Jambi, Jambi,
36124

ARDIYANSAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRIYA CANTIK MECCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Merah, Kuning, Hijau,  Biru, orange, Ungu dan 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; Gel jerawat (kosmetik); Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu 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 kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir
surya; Krim wajah (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Make up remover krim; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun untuk muka; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan tata rias wajah; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Tabir surya yang disemprot; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir
tanpa obat; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); deodoran tubuh; foundation; garam pemutih;
gel kecantikan; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; 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-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 kecantikan; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim
siang; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; lipstik; losion wajah; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion kecantikan; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih selakangan; pena cat kuku;
pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil untuk bibir; penyegar nafas;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu,
lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-
obat untuk wajah; 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

Halaman 430 dari 483



pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan menghapus make-up; 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 tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari;
sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; serum kecantikan; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampoo
ketombe; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:47:01
540   EtiketDID2022017895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tropodo II No. 20, Waru, Sidoarjo
CV. MANNA INDO LAKTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau

sayuran; Mie Korea; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan
(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Saus sayuran asam; Sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; bibimbap [Hidangan
Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang
dibuat dengan kacang hijau]; gimbap [hidangan nasi Korea]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan
fermentasi]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; konsentrat sayuran digunakan untuk 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; mandu [Bakpao ala Korea]; nurungji [kerak nasi hangus]; onigiri [bola nasi]; pai sayur; pajeon [Panekuk gaya Korea
yang dibuat dengan bawang hijau]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yaksik [hidangan
Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:50:33
540   EtiketDID2022017896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10300 Energy Drive, Spring, TX 77389, United States of America
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDIGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku; alat untuk membuat pelat cetak; matriks untuk percetakan;

mencetak kepala untuk mesin cetak industri; menekan klise foto cetak; mesin cetak; mesin cetak industri; mesin cetak offset;
mesin cetak planographic; mesin cetak rotary; pelat cetak litograf; pelat cetakan; peralatan tinta untuk mesin cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:51:24
540   EtiketDID2022017897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUIT CRUSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Kuning, Orange, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program

komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai, listrik, untuk
telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Bingkai kacamata; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing
(wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Film dan gambar animasi yang dapat
diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Headphone dan
sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel; Kabel Antena; Kabel USB untuk ponsel; Kacamata Perlindungan; Kacamata
pelindung; Kartu magnetik atau bersandi; Pengisi daya baterai ponsel; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data;
Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Platform digital; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi
penyediaan informasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Printer-printer
berwarna; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program permainan komputer; Program
permainan online; Program-program komputer terekam; USB flash drive; USB pengisi daya; aksesoris earphone, yaitu, bantal
earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil
yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar;
bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone;
baterai; baterai untuk ponsel; bingkai foto digital; bingkai kacamata; boneka resusitasi [alat pengajaran]; casing telepon seluler;
compact disc; compact disc [audio-video]; database elektronik direkam pada media komputer; daya ponsel (baterai isi ulang);
detektor ultrasonik; disket; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; dompet telepon seluler; dudukan mikrofon;
dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk telepon seluler; earphone; earphone nirkabel; file musik yang dapat diunduh;
film video; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games)
komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar yang dapat diunduh; gelang
identifikasi dikodekan, magnetik; gelang pintar; headphone; headphone in-ear; headphone peredam bising; helm pelindung;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor;
hologram; interface komputer; interkom; jaket keselamatan; jam tangan pintar (pengolah data); jaring pengaman; kabel data;
kabel listrik; kacamata; kacamata anak; kacamata pembesar; kacamata pintar; kamera; kamera digital; kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartun animasi; kaset audio; kaset video; kaset video game; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact
disc; kasus pelindung untuk telepon seluler; keypad untuk ponsel; komputer laptop; komputer untuk digunakan dalam
manajemen data; kotak kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; pemegang dan kasing untuk compact
disc dan DVD; pengisi daya baterai untuk ponsel; penutup casing silikon untuk telepon seluler; perangkat keras dan lunak
komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer;
perangkat keras komputer untuk server akses jaringan; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras
komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak grafik
komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer
untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer
untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer
untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan
mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer
untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk
ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk transmisi
pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
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perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak lintas platform;
perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak
screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk
memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat memori komputer;
perangkat penyimpanan data berupa disket; permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; piringan hitam
vinyl berupa musik; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; power bank
[baterai yang bisa diisi ulang); program game komputer yang direkam; program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet;
program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang direkam; program komputer, dapat diunduh; program
permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan
komputer yang dapat diunduh.; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program-program komputer yang dapat
diunduh; radio; sarung pelindung untuk smartphone; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor layar sentuh;
server jaringan komputer; server komputer; sistem komputer; sistem operasi komputer; speaker; speakerphone; tali kamera;
tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; telepon; telepon seluler; televisi; tombol sentuh dalam bentuk
bantalan sentuh; topeng penyelam; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras komputer dan telepon seluler; tutup
pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung yang diadaptasi untuk
smartphone; wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:55:31
540   EtiketDID2022017898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pukat Harimau No.79 Medan, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota
Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

TJOA TAM GIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 65THAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan

informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; 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; 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); Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika  asam nukleat; Kartu dengan  sirkuit
terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Katup penguat suara; Katup,
Instrumentasi dan Sistem Pemantauan Korosi; Kemasan baterai ukuran besar; Komponen dan kelengkapan listrik untuk
kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Laporan  elektronik
yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Laporan elektronik yang
dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-
obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan,  penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
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bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Mikroprosesor  di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; 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 pipet elektronik; Pengisi daya baterai
ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai
telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi
daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya untuk baterai; Peralatan catu daya yang
diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan
analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing
reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan
laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan perlengkapan  untuk penelitian
ilmiah dalam laboratorium  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan diagnostik
untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Peralatan pemprosesan  data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika
asam nukleat; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Perangkat keras
dan perangkat  lunak komputer untuk digunakan  di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; Perangkat keras dan perangkat  lunak komputer untuk menganalisis  data sekuensing di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses,
memvisualisasikan, menyimpan,  membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva  (NGS) di bidang
sekuensing genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika
asam nukleat; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan
komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan
optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas
penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak
komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur,
mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi
fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk
sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik,
pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan,  penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Sekering untuk baterai kendraan; Sekuensing generasi berikutnya
(NGS) prosesor data bioinformasi  skuensing generasi berikutnya di bidang sekuensing,  genotipe, penguiian genetik,  dan
genetika asam nukleat; Sensor aki deteksi aki; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sirkuit manajemen
baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Sistem baterai
yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; 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; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; 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; colokan indikator tekanan untuk katup; daya ponsel (baterai isi ulang); detektor status tingkat baterai;
ekstensi telepon mengarah; hidrometer asam; kabel aki; kabel baterai; kabel starter baterai; katup kontrol untuk mengatur
aliran gas dan cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang
besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup
solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; kemasan baterai; kemasan baterai eksternal
yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel
listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kotak baterai; kotak untuk
baterai; lead terdengar; lempeng baterai; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; meter keasaman; pelat/piringan
baterai; pemisah baterai; pemula melompat baterai; pengatur katub dengan pengatur suhu; 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
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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 lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk
interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala
(headphones), baterai isi ulang; 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; perangkat pengisian daya baterai; perangkat-perangkat keras komputer dan
perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; peranti
lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan
bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai
[sehubungan dengan otomobil]; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang
kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara listrik; sel dan baterai listrik; sensor aki;
sistem-sistem parcel yang disekat yang merupakan sistem-sistem penyekat elektronik untuk tanker-tanker jalan yang
memantau pergerakan gerai-gerai (outlet) dan mencetak sebuah karcis yang mengatakan telah dicangkul (tampered); sistem-
sistem penyekatan elektronik dan sistem-sistem pemantauan outlet cairan-cairan (termasuk sistem-sistem parcel penyekatan
untuk tanker-tanker jalan yang memantau pergerakan outlet-outlet dan mencetak sebuah karcis (ticket) untuk mengindikasikan
apakah pencangkulan  terdeteksi); stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; stoples
baterai; terminal baterai; unit daya [baterai]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:56:20
540   EtiketDID2022017899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Babat Jombang Rt/Rw.001/001, Bojonegoro
PT. REJO LARIS SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===agen pembilas pencuci piring; deterjen pencuci piring; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,

penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; mencuci soda, untuk membersihkan; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sediaan pencuci piring; sediaan
untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles,
mengkilapkan; 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

09/03/2022 18:57:09
540   EtiketJID2022017900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CITRA RAYA BLOK A-41, RT.022, RW.005, KELURAHAN PAKISAJI,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65162

IKATAN GURU SPIRITUAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKATAN GURU SPIRITUAL NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Oranye, Coklat, Abu-abu, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; jasa

konsultasi spiritual; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual, pertolongan terhadap diri
sendiri (self-help), dan pemberdayaan pribadi; organisasi pertemuan keagamaan; organisasi pertemuan politik===
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===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; jasa
konsultasi spiritual; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual, pertolongan terhadap diri
sendiri (self-help), dan pemberdayaan pribadi; organisasi pertemuan keagamaan; organisasi pertemuan politik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:57:10
540   EtiketJID2022017901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliun
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 dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi

komersial lisensi musik pihak lain; Agen penjualan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa
nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; DEPARTMENT STORE; Distribusi materi perikanan dan
informasi bisnis; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer
dan situs web (website); Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang
menerima pembayaran dengan kartu kredit.; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Penjualan makanan dan minuman secara
online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; administrasi franchise (waralaba);
administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; analisa informasi bisnis; audisi seniman pertunjukan
(pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis untuk orang lain dalam
pendirian organisasi kemanusiaan; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain brosur iklan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik;
distributor aluminium; fungsi kantor; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan
karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
promosi perusahaan; iklan komersial; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan
bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan
bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan konstruksi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan pemrosesan data online; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan
melalui pos; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan waralaba dan ritel; memberikan informasi produk konsumen
melalui Internet; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran;
mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; menyusun data dalam database komputer; organisasi
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pengelolaan akun penjualan; pengumpulan,
sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau
periklanan; penyediaan pasar online; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; perdagangan online;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; persewaan
kios penjualan; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 18:57:21
540   EtiketJID2022017902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUIT CRUSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah Muda, Kuning, Orange, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi online;

Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Streaming konten media digital di Internet; informasi siaran televisi;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan penyiaran video;
menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program
televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif,
hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film
gambar bergerak melalui Internet; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi
seluler dan di media lain; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan
multimedia melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui
protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; siaran program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program
televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai
permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi video; 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

09/03/2022 19:00:36
540   EtiketDID2022017903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. KENANGA NO. 14 BADRAN, KEL. PURWOSARI, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57142

PT. BARU JAYA PANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dear Waffle + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru Tua, Putih, Orange, Coklat, Merah Muda, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti kering; Roti

pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan kue; adonan roti; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; produk-produk roti untuk makanan; roti panggang; tepung roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:01:59
540   EtiketDID2022017904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lantai 29 Unit D-F, Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 24-25, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Solusi Senyum Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KLAR Deep Blue (RGB: 5,44,60& Pantone 3025 U), KLAR Minty Green (RGB: 198, 255,194 & Pantone: 2253 U)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; berkumur untuk keperluan medis; obat kumur; obat

kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:03:03
540   EtiketJID2022017905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUIT CRUSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Kuning, Orange, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi film; Distribusi film animasi; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca

produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa
hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-
masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara
televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Layanan hiburan dalam bentuk
menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan
film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-
berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan
jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan
hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi
yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak
dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video;
Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film,
data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur,
mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Menyediakan pelacakan para pengguna jasa permainan
interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan;
Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan
hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta,
bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau
hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
pertunjukkan langsung; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi program radio atau
televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan
penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); distribusi film bergerak; film distribusi; hiburan dalam sifat layanan
televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-
anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi
animasi dan aksi langsung; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan
film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa produksi film
televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang
berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan online; layanan hiburan televisi; layanan produksi konten web, yaitu
produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan
sinematografi; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film
dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui
layanan video-on-demand; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi
melalui Internet; organisasi permainan; organisasi permainan dan kompetisi; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video
dan audio untuk produksi program televisi; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan;
penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyelenggaraan acara
hiburan langsung dan festival film; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan
televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; presentasi teater film
atau produksi dan distribusi film (movie film); produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi
program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan pengeditan program radio dan televisi;
produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film televisi; produksi film, dan program
audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi pertunjukan film dan video; produksi program
pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi
program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program
radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi
program televisi kabel; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan
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di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio;
produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan film; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan
hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; rekaman suara dan
layanan hiburan video; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:07:37
540   EtiketJID2022017906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2, LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ESPORTS STAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUIT CRUSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Kuning, Orange, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain karakter game online; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan

online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan
situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang
menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Jasa pengembangan
perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan
disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk
membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); 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; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diakses melalui situs web; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan produk multimedia; desain
efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi
foto, gambar, video dan konten audio-visual; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting
konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting,
menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar,
teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa 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-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; layanan pemrograman komputer untuk
membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas tertambah (augmented
reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi
(share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan platform online
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan
situs web; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman
perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat
lunak untuk platform e-commerce; pengembangan dan pemeliharaan situs web; penyediaan penggunaan sementara
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan
lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut;
penyimpanan elektronik dari konten media hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:14:45
540   EtiketDID2022017907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk ngo hiong; Bubuk spikulas; Bumbu instan

bubuk; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Cabe Kering; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula kacang; Kecap;
Klabat; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue tradisional; Kue-kue; Kunyit*; Mie; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat
dan teh; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Roti,
sandwich, biskuit; Teh herbal dan seduhan herbal; Yoghurt beku; adas manis; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; bubuk kayu
manis; bubuk saus; bumbu; bumbu cabai; bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu masak; bumbu olahan [bumbu];
bumbu yang dioles; cabe jamu (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; coklat; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es krim;
garam; gula; jahe yang diawetkan [bumbu]; jinten (bumbu); kapsul berisi seduhan herbal; kapulaga [bumbu]; kari; kerupuk;
kismis berlapis cokelat; kue pai; kwetiau; lada; madu; madu, madu sirup; merica (bumbu); misoa; pala; paprika [bumbu]; pasta
jahe [bumbu]; penyedap [bumbu]; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa herbal, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; permen; rempah-rempah bubuk; sambal pedas;
saus; saus [bumbu]; saus daging; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus tomat; seduhan daun mint; seduhan herbal;
seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); sirup maple; sirup untuk topping; sohun; tepung serbaguna; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:19:33
540   EtiketDID2022017908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GOLF ISLAND PIK BEACH VIEW BLOK RB2V NO. 5 JL. PANTAI INDAH
KAPUK STREET KEL. KAMAL MUARA - KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

CV. SELERA MULTI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLF ONE SHOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:23:45
540   EtiketDID2022017909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
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; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; 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; 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 kecantikan; krim kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim pemoles; krim tangan; krim
tubuh; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion untuk wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan
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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; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; 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

09/03/2022 19:23:51
540   EtiketJID2022017910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GOLF ISLAND PIK BEACH VIEW BLOK RB2V NO. 5 JL. PANTAI INDAH
KAPUK STREET KEL. KAMAL MUARA - KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

CV. SELERA MULTI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLF ONE SHOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; kafe; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:28:36
540   EtiketJID2022017911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GOLF ISLAND PIK BEACH VIEW BLOK RB2V NO. 5 JL. PANTAI INDAH
KAPUK STREET KEL. KAMAL MUARA - KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

CV. SELERA MULTI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLF ONE SHOT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; layanan diskotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:29:13
540   EtiketJID2022017912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kruing 2 Blok L9 No. 9, Kawasan Industri Delta Silicon , Lippo Cikarang, Kel.
Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. PAMPAS ELECTRIC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAMPAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel;

menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan komunikasi; penyewaan alat dan peralatan
telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi komputer;
penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan komunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan
peralatan komunikasi lainnya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:30:14
540   EtiketDID2022017913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Banjarejo, RT/RW: 004/005, Kel/Desa : Gunungsari,
Kec: Umbulsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Hanifah Husnul Umami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RH SKIN WHITE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
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 dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; 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 perawatan kulit; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; 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; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Pewangi badan (kosmetik); 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 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; 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 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion
untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; 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); Zat tambahan untuk
perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis
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kondisi kulit; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan
kulit; esens perawatan kulit non-medis; 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]; gel-gel perawatan kulit; 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 kulit yang tidak mengandung obat; 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; losion susu untuk perawatan kulit; 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 kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
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menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; 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 perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan 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; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; 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 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 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 kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik;
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
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 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 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 tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut
dan kulit kepala; 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 yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat 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 pembersih untuk perawatan kulit; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah
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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

09/03/2022 19:32:05
540   EtiketDID2022017914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah atau sayuran; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin);

Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari sayuran; Sari sayur (minuman); Sirup
konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; air minum dengan vitamin; minuman berenergi;
minuman energi; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman tanpa-alkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:37:45
540   EtiketJID2022017915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko 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 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; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pengecer barang-barang; Penyediaan
promosi barang dan jasa melalui periklanan; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Proses
administratif pesanan belanjaan; Toko jamu (herbal); Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin;
demonstrasi barang untuk keperluan promosi; distribusi barang promosi; jasa agen pesanan pembelian; jasa pengecer dan
grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan iklan untuk promosi barang; layanan penataan etalase untuk toko
ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; 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; promosi barang dan jasa pihak lain melalui
internet; promosi penjualan (untuk orang lain); toko yang menjual minuman; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:41:33
540   EtiketJID2022017916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bendungan Jatiluhur Blok No.25 RT.002 RW.002, Tanah Abang, Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. APLIKASI PESTALOKA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rizal Parlindungan Sipayung S.E.,
Jalan Rakutta Sembiring No 122 C  Siantar Martoba Kota Pematang Sianta
Sumatera Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PESTALOKA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
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Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-
sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
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katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan
kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel;
layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak;
layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan
anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan
persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan
reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs
web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam
menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
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minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk
konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan
hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan
kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk
pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
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penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:42:59
540   EtiketJID2022017917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.02, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT ASPUTRA PERKASA SUKSES MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASPM ASPUTRA PERKASA MAKMUR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pejantan dan pembiakan untuk hewan; pembiakan binatang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:48:45
540   EtiketDID2022017918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.02, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT ASPUTRA PERKASA SUKSES MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASPM ASPUTRA PERKASA MAKMUR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging unggas segar; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari

unggas; telur unggas dan produk telur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:51:05
540   EtiketDID2022017919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Glenpointe Centre East, 3rd Floor, 300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ
Phibro Animal Health Corporation
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07666
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quantic and design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Quantic merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Biru tua dan Biru muda / Dark blue and Light blue.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; suplemen

makanan hewan; suplemen makanan untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:55:24
540   EtiketDID2022017920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.02, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT ASPUTRA PERKASA SUKSES MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARANJE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, hijau, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===kandang modular logam; rumah ayam modular logam; rumah hewan modular dari logam untuk hewan ternak; rumah

hewan modular logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 19:59:01
540   EtiketJID2022017921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; Kedai untuk sarapan; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan
dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perjamuan; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran Prasmanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; jasa memasak makanan;
kafe; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji; menyediakan makanan
dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:01:21
540   EtiketDID2022017922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.02, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT ASPUTRA PERKASA SUKSES MAKMUR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARANJE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, hijau, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi ponsel; aplikasi seluler; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:05:52
540   EtiketDID2022017923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LR. Veteran Dalam No. 902, RT 014 RW 004 20 ILIR 1, ILIR TIMUR I.  KOTA
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, Kota Palembang, Sumatera Selatan

CV Pero Home International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERO + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Eyeliner; Highlighter; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,

pensil alis dan eyeliner; Lipstik cair; Maskara; Pelembut kain konsentrat; Pelicin pakaian; Perona Pipi; Sabun Cuci Piring;
Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan
tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim,
sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan sanitasi untuk tangan; bedak tabur; bedak wajah longgar; bronzer kulit; cairan
penghapus kutek; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deterjen pencuci piring cair; foundation cair; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; 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 pelembab, lotion dan gel; kutek kuku; lipstik; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up dasar bedak; make-up dasar
bedak dalam bentuk bubuk; maskara; maskara rambut; parfum cair; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir;
pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pensil alis;
pensil eyeliner; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; primer make-up; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun non-obat untuk tangan; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; shampo hewan peliharaan, non-obat
[sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:07:27
540   EtiketDID2022017924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Pakis Utara V/TB 35, Kluster Monaco, RT/RW: 001/007, Kota Surabaya,
Jawa Timur

JONY SUGIA

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 :

: ORIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, krem, kuning, coklat, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Baju tidur; Bandana anak-anak; Celana; Celana jeans; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;

Gaun pengantin; Ikat Kepala; Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Jaket-jaket; Jerkins; Jubah;
Jubah Pria; Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Kaos t-shirt; Kebaya; Kelom; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Manset untuk
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lengan kemejas (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan
bayi; Pakaian bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Rompi anak-anak; Sarung batik; Sarung printing; Sarung tangan bayi; Sarung
tenun; Selempang; Selop; Sweater; T-shirt lengan panjang; Tali penyandang untuk pakaian; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki
bayi; alas kaki untuk anak-anak; atasan bayi; atasan olahraga; baju; baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju tidur; baju tidur
empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; bandana; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
baret; blazer; blus; bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); bra; bretel; cardigan; celana; celana bayi; celana bayi [pakaian];
celana dalam; celana panjang; celana panjang untuk bayi; celana pendek; celana pendek bayi; celana popok bayi; celana
renang; corselets; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gamis; gaun; gaun bayi; gaun untuk anak-anak; ikat pergelangan tangan; ikat
pinggang; ikat pinggang [pakaian]; jaket kulit; jas; jas hujan; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jubah; kain tadah
liur bayi; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong bayi; kaos polo; kaos
singlet; kaus; kaus [pakaian]; kaus kaki untuk bayi; kaus lengan panjang; kemeja; kemeja formal; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kerudung [pakaian]; kimono; kostum Halloween dan topeng yang dijual
berhubungan dengannya; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mokasin; oto bayi dari plastik;
pakaian; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam olah raga; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian
luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; rok; rompi; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal selop;
sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu kayu; sepatu pantofel;
sepatu sandal; sepatu untuk bayi; seragam; sol sandal; sol sepatu; stoking; sweater bayi; syal; tali celana; tali sepatu; tank top
untuk olahraga; terompah; topi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tuksedo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:09:01
540   EtiketJID2022017925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjungsari, Trosobo, Taman, Sidoarjo
PT. JAMU IBOE JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa spa kesehatan; Salon perawatan kulit; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan

perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik
untuk raga dan rohani; layanan laser hair removal; layanan manikur dan pedikur; layanan perawatan kecantikan disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium,
salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan;
layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan
salon kecantikan; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon rambut; layanan semprot tanning salon; layanan spa;
layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah
dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; mengatur reservasi layanan spa;
menyediakan fasilitas sauna; pelayanan medis; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat;
penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; perawatan laser kosmetik
kulit; pijat refleksi; salon estetika; tato===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:16:19
540   EtiketDID2022017926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LEGENDA WISATA ZONA REMBRANDT BLOK H.5/18 RT.002 RW.017 DESA
WANHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT INDONESIA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

DENNY NOVIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEELS GOOD CHICKEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PERASAAN BAIK
591 Uraian Warna : HITAM dan MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai
Hijau; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Lada
Hitam; Ayam Paniki; Ayam Serundeng; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam rempah madu; Beef Burger; Chicken Burger;
Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue
dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Kulit Ayam Goreng
Tepung; Oalahan daging untuk isian burger; Opor Ayam; Rendang Ayam; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich;
Semur Ayam; Usus Ayam Goreng Tepung; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam kecap; ayam panggang; ayam
pedas; ayam teriyaki; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [patties]; burger berbahan dasar serangga
[patties]; daging ayam kemasan; daging burger; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai
yang difermentasi (Dak-galbi); olahan daging ayam untuk isian roti burger; patties daging hamburger; patties hamburger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:25:01
540   EtiketDID2022017927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Janan RT 003 RW 004, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56553

DELLMA ANGGINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TALALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===kotak hadiah dari karton atau kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 20:36:46
540   EtiketDID2022017928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Famili Blok D/76, RT/RW: 002/009, Kel/Desa : Pradahkalikendal, Kec: Dukuh
Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nicole Katama Angkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo/ Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; 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); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
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[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 kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner 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; 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; cocoa
butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik;
krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari
kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lulur 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 esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik
dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; 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;
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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]; 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 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-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 dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; 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 modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; 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 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 lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-
sediaan 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 tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:13:04
540   EtiketDID2022017929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN KOTA WISATA CIBUBUR, CLUSTER ORLANDO RA 4 NO.30,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16968

TANTI NOVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dapur cah bagus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas  Dan Coklat Muda ( Darkgoldenrod & Teracota )
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan 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

09/03/2022 21:17:39
540   EtiketDID2022017930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Bank Index #07-23, Jl. M.H. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Kota Adm.
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Artotel Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
Nurmansyah Advocates  Alamanda Tower lantai  19 Unit H  Jalan  TB. Simatupang
Kavling 23-24

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Artotel CIRCLE dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Jingga dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data

pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis,
yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk
perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan
program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak
aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk keperluan
bisnis; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai,
menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk,
transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas
konsumen; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:25:55
540   EtiketDID2022017931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KANDANG SAPI, RT 005/RW001, KELURAHAN TEGALHARJO, KECAMATAN
JEBRES, Kota Surakarta, Jawa Tengah

ELIA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY ELLA SKIN CARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lotion jerawat; Sabun; Sabun kosmetik; Sabun untuk muka; 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; 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 dan lotion kosmetik; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tangan;
lotion untuk wajah; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk sabun; sabun kosmetik; sabun krim tubuh;
sabun kulit; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun wajah; sediaan perawatan kulit anti penuaan; shampo rambut; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:37:09
540   EtiketDID2022017932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BNI 46 / 15 A, RT.002, RW.005, KEL. CILANDAK BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

ALEA MALIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN BY MALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PALE ROSE, PEACHY PINK, SALMON PINK, PUMPKIN ORANGE, BRIGHT GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

Halaman 457 dari 483



dan eyeliner; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan 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 kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; colognes, parfum dan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali
pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kosmetik; 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 perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas
bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip
gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan,
dan tubuh; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; make-up [kosmetik]; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; pensil mata kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:42:51
540   EtiketJID2022017933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Bank Index #07-23, Jl. M.H. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Kota Adm.
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Artotel Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
Nurmansyah Advocates  Alamanda Tower lantai  19 Unit H  Jalan  TB. Simatupang
Kavling 23-24

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Artotel CIRCLE dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Jingga dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan

komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan
korporasi; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan skema loyalitas,
termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit
maupun tidak; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi iklan dan pengumuman komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan komersial; jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa-
jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan
anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi atau iklan; pemberian informasi mengenai administrasi dan penyelenggaraan di bidang program
penghargaan loyalitas; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif
pelanggan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:52:02
540   EtiketDID2022017934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CILIWUNG NO. 2 RT/RW. 004/003, KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING,
Kota Malang, Jawa Timur, 65122

ERWIN JAPASAL

Halaman 458 dari 483



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lodod
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Asidah (dodol khas ambon); Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia

Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bumbu kue; Campuran-campuran
untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang
Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Duduli (dodol khas gorontalo); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gula -
gula (mesis) untuk menghias kue; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue
Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka
Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis
Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies );
Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue
Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue
Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit;
Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis;
Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue
Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu;
Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue
choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue
kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega
Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue
spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-
kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran
(Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak
sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pretzels (kue); Produk kue dan
kembang gula; Roti kue-kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci);
adonan kue; adonan kue beku; aroma untuk makanan/kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue;
bubuk soda kue; cakwe/cakue; campuran kue; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dodol garut; empadões
veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; fritters (kue) apel; gula gula untuk menghias kue; gula-
gula (dekorasi kue); hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue
kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai;
kasutera [kue bolu Jepang]; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas
bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan);
kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat;
kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue
jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis
talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; makaroni [kue
kering]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); peach cobbler (kue); perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
petits fours [kue]; roti*; rugelach [kue kering]; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering);
taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue
berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung kue; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yule log (kue
tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 21:59:20
540   EtiketDID2022017935

730 Nama Pemohon : PT Java Egg Specialities
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Alamat Pemohon : Jl. Dharmawangsa No. 76, RT 004 / RW 006, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
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 :

: Mayogurt
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan

makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang; Andewi
(pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil; Apang;
Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah (dodol khas ambon); Aunu Senebre; Bahan campuran
minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk
memasak makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang
(Makanan beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa
kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa
ayam kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandos; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering (Bumbu);
Bawang merah bubuk; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang;
Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek;
Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk
konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan
perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit
Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre;
Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang
dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba; Bobongko;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu
nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk 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 ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti;
Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar
susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu;
Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan;
Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam
goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu 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;
Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa);
Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan
berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam;
Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran
untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-
pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate
chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin;
Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince
(buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan
kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak;
Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur;
Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Duduli (dodol khas gorontalo); Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu);
Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi
malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi];
Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang;
Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; 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
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pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa
yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan
pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-
cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; 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; Gelenak; Gemblong; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri;
Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso;
Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau
tablet); Gula halus untuk glasir; Gula 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; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung
bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang;
Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai;
Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan
jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan khas
dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung
dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk
Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan
dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang
dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu;
Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); 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; Kuah
Beulangong; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue
Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang;
Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue
Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit;
Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue
Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang
Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang
Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba;
Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue
Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran;
Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang;
Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lontong;
Lontong Medan; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
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pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman 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; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli;
Muffin Inggris; Muffins; 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; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng;
Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai
bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan
biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk
penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk
makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan);
Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam
makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap
rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk
minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue
Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan;
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Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam
bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang
dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap
bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan;
Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding Natal;
Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri;
Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan
perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk
makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles
durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi
(Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe
Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal
Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur;
Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur;
Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang;
Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de
Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus
dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan
herbal berbahan dasar kunyit asam; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk
garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia
udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle
(Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung 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); Tetu; Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa
untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli
pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue
moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es
konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan;
adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan
filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng;
adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air
laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
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memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung
larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau
medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras
hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap
[Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan
sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam
olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan
[bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji
pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-
bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread];
bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit
(rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk
keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju
gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-
gula); buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk
anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk
keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor;
bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa
kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk
mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis
alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak
Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi;
bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bulgur; 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; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus
pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger
vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai
kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan
granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung;
camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan
tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk
rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran
gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi
hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn;
campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran
puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus;
campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); cancha paccho
[kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan;
cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper;
cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti
tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi
goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie;
chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney
mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat
berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung
susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi
ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis;
cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa
rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee;
crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumble mixes (campuran remah-remah); crumpets; cuka;
cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka
buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka
malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus
dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun
ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; daun sage, kering; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang
diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant
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untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad
(saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk
konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak
esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; 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 sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es
susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu
kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; floating islands (hidangan penutup); focaccia [roti];
fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum
hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum
yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam
untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen;
gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng
olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle
untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan
makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta
cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula 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; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger
[sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar
cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan
pasta; hidangan penutup dari buah; hidangan penutup dari buah (fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry
cobbler); hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur
labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi
bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan
dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat
untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang;
jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu
Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang
berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang
macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh,
diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis
gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond;
kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku
berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung;
keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik
tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa
dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang;
kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik
cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn];
ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran
fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari
rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan
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goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah;
kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi;
kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue
kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue
millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue
prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar
blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar
stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering;
kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit
kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan;
kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lasagna; lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula];
lo cu pan hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang
terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak
yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan
penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal
bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari
tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum;
mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon;
mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie
yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
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jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari
campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; 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); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki
rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-
yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;
nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta 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; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles
gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa;
penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam
membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
kemiri; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan
India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat;
pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti
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berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk es krim; produk
makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk
sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis
[lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup;
puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); puree pisang [pemanis alami];
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi ale; ragi ale untuk membuat bir; ragi
pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk pasta; ragi*; ragi, baking powder; rakik;
ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti;
rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang;
rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang;
risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti 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*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi;
salad pasta; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel
ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog;
sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah;
saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat;
saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai
bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus
madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard
madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus
spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus
untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih
[pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan
aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim kocok yang kental;
sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan
herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak);
seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula];
serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-
bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle);
sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup
untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es];
sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso;
spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue
kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula];
stik balado; stik dari tulang ikan; stik jeli buah; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan
kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki;
susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan
khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan
khas Amerika Tengah); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan
sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; tauco
cabe hijau; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao;
teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji
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kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang
diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau
bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga;
tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari
sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung
daun kelor; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung
jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai;
tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung
kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung
oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna;
tepung sereal; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka;
tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman;
tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee
(gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis
dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan
penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla
untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue
beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase
dari permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti
vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel diisi; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang
dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya
terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula];
yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati
untuk es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 22:01:07
540   EtiketDID2022017936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lantai 29 Unit D-F, Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 24-25,
Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Solusi Senyum Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUSENS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan pemeliharaan gigi; bilasan pemutih gigi; bubuk gigi untuk keperluan

kosmetik; bubuk pasta gigi; gel pasta gigi; gel pemutihan gigi; gel untuk gigi; krim pemutih gigi; pasta gigi; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pensil untuk keperluan memutihkan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutihan gigi; sediaan untuk membersihkan
gigi; sediaan-sediaan perawatan gigi; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi===
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Nama Pemohon :

: JL. CILIWUNG NO. 2 RT/RW. 004/003, KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING,
Kota Malang, Jawa Timur, 65122

ERWIN JAPASAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Birtat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Asidah (dodol khas ambon); Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia

Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bumbu kue; Campuran-campuran
untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang
Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Duduli (dodol khas gorontalo); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gula -
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gula (mesis) untuk menghias kue; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue
Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka
Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis
Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies );
Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue
Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue
Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit;
Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis;
Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue
Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu;
Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue
choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue
kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega
Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue
spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-
kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran
(Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak
sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pretzels (kue); Produk kue dan
kembang gula; Roti kue-kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan
aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci);
adonan kue; adonan kue beku; aroma untuk makanan/kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue;
bubuk soda kue; cakwe/cakue; campuran kue; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dodol garut; empadões
veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; fritters (kue) apel; gula gula untuk menghias kue; gula-
gula (dekorasi kue); hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue
kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai;
kasutera [kue bolu Jepang]; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas
bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan);
kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat;
kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue
jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis
talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; makaroni [kue
kering]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); peach cobbler (kue); perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
petits fours [kue]; roti*; rugelach [kue kering]; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering);
taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue
berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung kue; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yule log (kue
tradisional)===
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PT. WIRA WIGUNA TAMA

Nama Kuasa
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: shemoku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Ayam Hainan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam crispy

original (Ayam goreng tepung original); Nasi Bakar Ayam; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Teriyaki; Nasi
Yakiniku; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Sushi; onigiri [bola nasi]; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi
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nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki===
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PT Java Egg Specialities

Nama Kuasa
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: Ibrahim Senen S.H., LL.M.
Gran Rubina Bussiness Park, Generali Tower, Lt. Penthouse, Jl. H. R. Rasuna Said
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Egg'O Mania
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning Telur, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;

Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang
Pakis; Arsik; Asam pedas Ikan Baung; Asinan; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam
Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek
Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng
Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik;
Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam goreng tepung original; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah
madu; Ayam ungkep; Babanci; Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah
Daging; Bagar Hiu; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat
dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso
dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso
dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri;
Bandeng presto (bandeng duri lunak); Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan;
Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng;
Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji
bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-
kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering
dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan
dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang
dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-
buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Bunga
pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu; Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas;
Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage
[dairy products]; Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi
krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging
ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng;
Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi
muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng Aceh; Dendeng Balado; Dendeng
Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau; Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang;
Dodol Amurang; Duo Sale (teri balado khas palu); Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Empal
Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Erwe (masakan daging anjing khas manado); Es Brenebon; Fermentasi susu dan
laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); GETUK;
Gado-Gado; Gangan Asam Banjar (makanan olahan ikan khas kalimantan); Gangan Manok (makanan olahan ayam khas
kalimantan); Gatang Kenari; Gence Ruan (makanan olahan ikan khas kutai); Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses
untuk digunakan sebagai sayuran; Gohu (makanan olahan ikan khas ternate); Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gulai
Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang; Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai
Tepek Ikan; Gulai Terjun (gulai daging khas jambi); Gulai ayam; Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan
kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster,
kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk
Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry; Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu;
Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut;
Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan
(dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal
Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet
Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude;
Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng
tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan
tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan;
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Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri dari daging, telur, ikan); Irisan-irisan susu (Keju); Iwak Samu (makanan olahan terbuat
dari ikan); Jagung manis, sudah diproses; Jagung muda kalengan; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli
ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang (sayuran khas
kalimantan berbahan dasar keladi); Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la (makanan khas makassar terbuat dari
ikan); Kabuto (makanan khas ssulawesi terbuat dari singkong); Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang
ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang;
Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan;
Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan;
Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah;
Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati
ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam;
Kaledo; Kalumpe (sayur khas kalimantan berbahan dasar daun singkong); Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang; Kasbi
Komplet; Kasoami (olahan singkong khas sulawesi); Kawok (makanan khas manado dari tikus); Kefir [minuman susu]; Keju;
Keju berbentuk pasta; Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju,
mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah;
Kelaq Kelor; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang
dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Kepingan kiwi (buah); Kepiting santan; Keripik Kalakai;
Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik
kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas;
Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang
dikeringkan); Kinca buah; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu (urap khas maluku); Kolak Durian; Konro Bakar; Konsentrat
dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim asam (pengganti);
Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa;
Krim kocok; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar
sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk
topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk
minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap
pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim;
Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U; Kulit Ayam
Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam; Lapa-Lapa;
Lapis Palaro (olahan daging khas maluku); Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa (olahan ikan khas
bugis); Lawar; Leci kalengan; Leher bebek; Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah (olahan ikan khas bangka); Lempah
Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi asap; Lotek; Lumba-lumba; Lumpia Ayam; Maca
(tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan batangan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari
pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan
ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak,
dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama
terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk
makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan protein
tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan
pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka
beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan
dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang
berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat
dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan
ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt;
Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah
dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-
buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan;
Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap
masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan,
daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang
telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday (olahan kulit cempedak khas kalimantan); Mangga kalengan;
Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan
olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari
tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai
(pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang
menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar
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susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan
dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dengan bahan dasar yoghurt;
Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair;
Minuman susu fermentasi; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman
terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur;
Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan;
Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak
canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari
(kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak hidup; Mozarella; Muku Loto (olahan pisang muda khas NTT); Namgka goreng;
Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Oalahan daging untuk isian burger; Odeng; Olahan
ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar kacang;
Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opak;
Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pallubasa;
Pallumara (masakan makasar berbahan ikan); Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan
Saut; Paniki; Papare; Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang
terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Patties; Pempek; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas
Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti
sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Pesmol; Pindang Bandeng;
Pindang patin; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng
madu; Pisang kalengan; Pisang olahan; Plecing Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan
kentang; Prem asin; Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk
Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu);
Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan;
Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti
daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan
sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya
terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu
alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar
atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk-produk vegetarian
yang disiapkan untuk dikonsumsi; Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein
nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia;
Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan (olahan ikan khas kalimantan); Rambak kulit
sapi; Rambutan kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak
Liling; Rebung kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich;
Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rendang Suwir Ikan Salai; Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Cingur;
Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Rusip; Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan; Salak Condet;
Salami (daging salami); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan
yang dikalengkan; Sapota kalengan (sawo manila); Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang
bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sarden dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging;
Sate Ayam; Sate Babi; Sate Bulayak; Sate Daging Sapi; Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate
Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate
Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate
Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang; Sate dan Sop Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi;
Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo olahan; Sayap bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun;
Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur lempah darat; Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu
Rampe; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran
potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau
dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan),
tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut;
Sediaan bawang; Sediaan bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman;
Sediaan biji chia; Sediaan biji labu; Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur];
Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan
daun bawang; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan
hidangan serangga; Sediaan hidangan serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging;
Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur
tiram; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong;
Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput
laut yang dapat dimakan); Sediaan lentil; Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-
kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan
sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan siput [scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan
terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan;
Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai
berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan
(berupa) selulosa berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng daging; Serundeng
kelapa; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siput Gong Gong; Smoked
beef cheese sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara (sop daging khas sulawesi); Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto
Betawi; Soto Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan;
Stews (rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Konro; Sup
Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup
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berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-
sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu
UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam
dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman
berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau
mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai
kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya
minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis;
Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang
mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing,
domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Suyuran (dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada
es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju seafood; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu
pedas; Tape goreng; Tape singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang;
Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong
balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongseng; Topping berbahan dasar buah untuk
makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap;
Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun Singkong; Tumis Daun
Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis Kembang Kol; Tumis
Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis Tempe Kecap; Tumis
Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan),
tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Ungkot Kemamah;
Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Vegetable meat
ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan Mas; Woku Blanga; Yoghurt;
Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai;
Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan;
abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (tahu goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos; acar
bawang; acar dill; acar ikan; acar jahe; acar kulit semangka; acar lobak; acar mentimun; acar paprika; acar pedas; acar
sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang
diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang)
berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar
kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt
berbahan dasar sereal    ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka);
apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asinan kubis;
asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku
(frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap;
ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; babat; baby corn, diolah; bahan makanan
berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati
dan lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk
konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar
serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva
serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi;
bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso
campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis
(adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam;
bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bangamat (masakan khas
dayak dari kalong); barongko (makanan khas makassar terbuat dari pisang); batagor; bawang bombai; bawang goreng;
bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku;
bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih
panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam, dimasak; bayam,
kalengan; bebek beku; bebek panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk makanan manusia; benih
disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, diawetkan; beri,
dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji labu olahan; biji
pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bilenthango (makanan khas gorontalo
dari ikan); bisques (sup); bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange
[makanan penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola
kentang; boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah ara,
diolah; buah ara, kering; buah beku; buah botol; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah
dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah
kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk
keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan
dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan,
diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan
yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk
dadih (produk susu); bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur buah acai;
bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi
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panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah; buncis,
disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; bunga
yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [patties]; burger berbahan dasar
serangga [patties]; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas Meksiko); cabai rawit olahan; cabai yang
diawetkan; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau
dimasak; campuran eggnog tanpa-alkohol; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu;
campuran untuk membuat sup; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan);
celimpungan; ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut);
chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari
tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji];
chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim
padat); cloudberry, diolah; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes
(hidangan penutup); consommés (sup); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup;
cumi goreng tepung; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging
asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi
asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku-
kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-
buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling;
daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan;
daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalkun (diasinkan atau
diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging masak; daging olahan; daging olahan
[pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi;
daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging
vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa
teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang
diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dairy-based drinks; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun
anggur (buah), diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan
kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu
dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk
keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas;
escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; falafel (makanan ala timur tengah terbuat dari kacang);
feijoa [nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet
ikan teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju
melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang
dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin;
gelatin daging; getuk pisang; getuk ubi; ghee (minyak samin); gherkins (acar mentimun); gimjaban [keranjang bumbu]; ginjal
hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah kukus; ginseng dan ginseng merah olahan,
bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji
berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; gosari beku (sejenis tanaman paku); got-gam [kesemek kering]; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita,
tidak hidup; haggis (pudding); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut
(kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa
sawit), diolah; herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak
sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan
pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar
terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi
(Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering];
hummus; hummus [pasta buncis]; hummus menjadi buncis; iga [potongan daging]; ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak
termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes;
ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan perches, tidak hidup; ikan plaices, tidak hidup;
ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah;
ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi;
irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isian berbahan dasar buah untuk hidangan penutup (cobblers); isian buah untuk roti dan
kue; isian daging untuk pie; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging;
jaban gim [bejana berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan
keju; jagung rebus disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake,
diolah; jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan;
jamur matsutake, diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur
porcini, diawetkan; jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur
tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli
buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli,
selai, saus buah-buahan; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa kopi; jelly dengan rasa teh; jelly yang berbahan dasar
buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari
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tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging tanpa lemak); jeruk (buah), diolah;
jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jeruk nipis Spanyol
olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk
keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tomat untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan;
kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dadih
(dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah
kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang
diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kalengan; kacang kedelai fermentasi
(natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai,
diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang
mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete
yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai
bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam
saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang
polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi
dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah
dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; kakap
merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu (stock) daging; kaldu ayam; kaldu beku;
kaldu jamur; kaldu sup; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kaldu tiram; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak
hidup; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai
olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju
Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur;
keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju matang; keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut;
keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung
rempah-rempah; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kelp (rumput laut),
diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong;
kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang olahan; kentang panggang; kentang tumbuk;
kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan; kentang,
diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup; kerang asap; kerang beku;
kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik; keripik
apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka;
keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik
udang; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis
merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan
kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk
keperluan kuliner; konnyaku; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku
atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk
memasak; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging;
konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet
koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar
sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim
keju; krim kopi; krim makanan pencuci mulut; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari
minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa (compound cream)
(krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer berbahan
utama susu; krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu;
kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kuah daging; kubis seledri,
beku; kubis, diolah; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis
dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys
[minuman susu]; kuning telur; kupas bawang putih; kura-kura bercangkang lunak, tidak hidup; kurma, dikeringkan; labu, diolah;
laksan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut,
tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt);
lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kakao; lemak kakao untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi
untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng kering; lentil (kacang),
diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia;
limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; luncheon daging;
macadamias (kacang-kacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging;
makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut;
makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari unggas;
makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar buah; makanan
berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut
tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan
dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam;
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makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut
berbahan dasar susu; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti
berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan
pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan pengganti daging ayam berbahan
nabati; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup
berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari
produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup
terbuat dari susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari
yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang
buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan
pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan
berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver
(rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan
berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan
ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk
kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas,
keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan
berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan;
makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan
ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji
beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama
terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang
diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian
besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging,
ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan;
makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; makarel,
kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; mango lassi; manisan almond; manisan ceremai; manisan
jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés [manisan chestnuts]; masakan matang yang terbuat
dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai
fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega
dengan bumbu; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam
laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti
susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman
berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu
evaporasi; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berenergi berbahan dasar susu;
minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti
makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman
pengganti susu fermentasi; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman
berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan
rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan
rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang
dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak
almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak
beechnut; minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu;
minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak
biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan
kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu
untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji
semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak
bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner;
minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk
makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak
goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner;
minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan
kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak
jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner;
minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus;
minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa
organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak
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kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk
keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak masak dalam bentuk
spray; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati
untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod];
minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak
poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi;
minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner;
minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi
untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan;
minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin
untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; molen pisang;
morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses (produk susu); mousses ayam; mousses
berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari
kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas, keringkan; natto (kacang kedelai
fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi
[mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk
makanan); olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan
berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar unggas;
olesan berbasis buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari
minyak nabati; omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji
dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar kentang; panna cotta [makanan
penutup berbahan dasar krim]; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana (hidangan)
terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri;
pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta telur kepiting;
pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging;
pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging; patties berbahan dasar kedelai, bit, gandum, bawang putih dan
bawang merah; patties berbahan dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties berbahan dasar tumbuhan; patties berbahan
kedelai; patties daging cincang; patties daging hamburger; patties hamburger; patties ikan; patties kalkun; patties kedelai;
patties sapi; patties sayur; patties tahu; patties vegetarian; patties yang belum dimasak; pecan (kacang-kacangan), diolah;
pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan; pempek adaan;
pempek model; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan;
pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein;
pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu
almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu
kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pentol gapit; pepaya
(buah), diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah;
perkedel kepiting; perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman;
persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; persiapan
untuk membuat sup; persik (buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang
nugget; pisang raja goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging asap;
potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng
[abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem
(buah), diolah; prem gelap; prem hijau; prem yang diawetkan; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai
bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng;
produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk laut olahan; produk makanan daging yang
diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk
makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan
terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang
diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran;
produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga
berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan
dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu
berbahan dasar  nabati dan kacang; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk susu
nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar
daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk
konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein
nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia;
protein whey; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan),
diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan;
pupa lebah olahan untuk makanan manusia; pure labu; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk
susu]; quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah;
rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah;
rollmops (ikan fillet); rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput
laut yang dapat dimakan, diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad antipasto; salad
ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad
kentang; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk
keperluan kuliner; sapi panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari
buah untuk memasak; sari daging (lelehan lemak daging); sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk];
satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju;
saus minyak zaitun; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah;
sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku;
sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran
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mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut
untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang
dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang
dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan
Ikan; sediaan Melon; sediaan akar rhizoma; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva serangga
untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu
kocok; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan
bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan
manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur
shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan kaldu; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap
sedia; sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran);
sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan untuk membuat kaldu;
sediaan untuk membuat sup; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; sediaan-
sediaan untuk membuat yoghurt; selada kol; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang
mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi;
selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan;
semifreddo panna [makanan penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang
[kaldu tulang sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu);
serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan
ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie; singkong beku;
singkong, diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack
bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu probiotik; somay; sosis; sosis asap; sosis
bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis darah; sosis hot dog; sosis ikan; sosis
koktail; sosis sapi; sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung;
sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash
(labu) spread; srikaya yang sudah diolah; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit
(untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air
dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur yang dikeringkan); sumsum
hewan untuk makanan; sup; sup berbahan dasar larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup
instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kari yang sudah dimasak;
sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; sup
manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah dimasak
sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup, kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk)
padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond
untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu
berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai;
susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu bubuk yang berasal dari
tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan;
susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu
dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan
penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi;
susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi
bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu
kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental;
susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-
kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran,
gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil
dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu
segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk
susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu; tahu
(dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu seafood; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade
(hidangan); tauge, diolah; teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk
dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa cangkang); telur ikan olahan; telur ikan, diolah;
telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur,
diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura telur;
tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak
hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terong Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines
(hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan); terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong,
hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat prem yang sudah dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat
yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat, kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk
makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping
kacang; topping krim untuk makanan pencuci mulut; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan
dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa
dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kelapa;
udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup; usus
untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; usus untuk membuat sosis darah; vegetarian chili;
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veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel,
kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti
susu; yoghurt rasa buah; yoghurt tanpa kandungan susu; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard;
yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt
rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun
diisi dengan almond; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun
diisi dengan paprika merah dan almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan;
zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat
lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat
perekat (gluten) yang digoreng; étouffée (makanan olahan seafood ala louisiana)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 22:35:51
540   EtiketDID2022017940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sadewa 3 Blok D 19 RT.001/004 Bojanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah, 53372

Wiwiek Heryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Purba Mas Kosmetik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Gel jerawat (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan tabir surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; make-up [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; serum
pemutih (kosmetik); wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 22:55:11
540   EtiketDID2022017941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten Tendean No. 24, RT. 1/RW. 1, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,  12720

PT. WIRA WIGUNA TAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: langgen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Antah; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam

Sambal Matah; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Daun Jeruk; Nasi Empal Daging; Nasi Jinggo; Nasi Kebuli; Nasi
Krengsengan Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Tahu; Nasi Rames
Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; nasi ayam;
nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gulai /gule; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 23:01:30
540   EtiketDID2022017942

730 Nama Pemohon : CV. CIPTA ANUGERAH BAKTI MANDIRI

Halaman 480 dari 483



Alamat Pemohon : Jl. Hayam Wuruk No. 29/31, RT. 03 RW. 03, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
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 :

: HEAT ME
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]; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah; Krim

wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Perawatan anti-penuaan; Produk perawatan rambut; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; air parfum; aroma diffuser buluh
udara; bedak krem; bedak wajah kosmetik; busa mandi; busa untuk mandi berendam dan pancuran; colognes, parfum dan
kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; eau de toilette; eksfoliasi kulit; gel kosmetik; gel setelah matahari; gel
tahan usia; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik
untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim anti-bintik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; 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 kulit; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik;
krim untuk kulit; krim wajah; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tahan usia; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur
kosmetik; masker kulit; masker perawatan rambut; masker wajah kosmetik; minyak Kolonyo; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak pijat; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah
kosmetik; pencerah kulit; sabun beraroma; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun krim; sabun mandi cair; sabun mandi*;
sabun tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi
pancuran (shower); sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum perawatan rambut; shampo rambut; susu mandi; tabir surya; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 23:03:15
540   EtiketDID2022017943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Raya Blok I No. 36 Rt: 005 Rw: 016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

ANDREW CHRISTIAN JOHANES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASANNA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pembersih (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak

tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk
keperluan 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; make-up [kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
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minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 23:07:21
540   EtiketDID2022017944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hayam Wuruk No. 29/31, RT. 03 RW. 03, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
CV. CIPTA ANUGERAH BAKTI MANDIRI

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 :

: GLAB
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]; Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah; Krim

wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Perawatan anti-penuaan; Produk perawatan rambut; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; air parfum; aroma diffuser buluh
udara; bedak krem; bedak wajah kosmetik; busa mandi; busa untuk mandi berendam dan pancuran; colognes, parfum dan
kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; eau de toilette; eksfoliasi kulit; gel kosmetik; gel setelah matahari; gel
tahan usia; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik
untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim anti-bintik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; 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 kulit; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik;
krim untuk kulit; krim wajah; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tahan usia; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur
kosmetik; masker kulit; masker perawatan rambut; masker wajah kosmetik; minyak Kolonyo; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak pijat; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah
kosmetik; pencerah kulit; sabun beraroma; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun krim; sabun mandi cair; sabun mandi*;
sabun tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi
pancuran (shower); sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum perawatan rambut; shampo rambut; susu mandi; tabir surya; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/03/2022 23:45:20
540   EtiketDID2022017945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Mulawarman rt 38 no 52. kelurahan Manggar kecamatan balikpapan timur kota
balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76116

Mohammad burhanuddin rafsanjani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: machips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih,trasnparan,merah,kuning,biru,ungu,cream.abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; keripik apel; keripik buah; keripik kedelai; keripik pisang; keripik singkong; makanan

ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
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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

09/03/2022 23:54:04
540   EtiketDID2022017946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148

CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAUSANG KING + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk

keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik susut untuk pembungkus; kantong
belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk
membuang makanan tengik; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembungkus;
kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lakban; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===
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