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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2021033754 18/05/2021 30  Bolen Pia Baledono

2 JID2021089761 18/12/2021 43  LEVEL TREE  + KARAKTER CHINESE &
Lukisan/Logo

3 DID2021089762 18/12/2021 29  Keripik Tempe Shiella

4 DID2021089763 18/12/2021 30  TJIMANUK 333

5 DID2021089764 18/12/2021 30  SUGAREN BANTEN

6 DID2021089766 18/12/2021 29  BAWANG GORENGKU

7 JID2021089769 18/12/2021 35  Mymilari

8 DID2021089770 18/12/2021 9  TOYAMA + Lukisan/Logo

9 DID2021089771 18/12/2021 29  SABILA SNACK

10 DID2021089772 18/12/2021 25  BLUEORANGE

11 DID2021089774 18/12/2021 9  INAROS

12 DID2021089777 18/12/2021 20  EMEMJO

13 DID2021089782 18/12/2021 21  EMEMJO

14 DID2021089785 18/12/2021 5  BHM & Logo

15 DID2021089892 19/12/2021 28  YTH

16 DID2021089893 19/12/2021 3  ESTU DERMA + logo

17 DID2021089894 19/12/2021 11  adaraindo

18 DID2021089895 19/12/2021 25  Gardu

19 JID2021089896 19/12/2021 35  Wellness Advocate 2019

20 JID2021089897 19/12/2021 35  JEMBATAN MERAH PLAZA

21 DID2021089898 19/12/2021 5  ETSUKO & LUKISAN

22 JID2021089899 19/12/2021 35  PUBLICGOLD
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23 JID2021089900 19/12/2021 35  ETSUKO & LUKISAN

24 JID2021089901 19/12/2021 45  PERKUMPULAN PEKERJA BURUH
INDONESIA (PERBURI) + LOGO

25 DID2021089902 19/12/2021 5  KOFIBER

26 D162021089956 20/12/2021 33  IWAK ARUMERY

27 D242021089957 20/12/2021 30  The Siong Kete Coffee

28 D222021089958 20/12/2021 29  DAPUR MULYA RASA

29 J152021089959 20/12/2021 43  nasi goreng KLASIK + Logo (NGK)

30 D222021089960 20/12/2021 30  DENOYA

31 DID2021089962 20/12/2021 3  Puthie Beauty Skin

32 D222021089964 20/12/2021 1  CBA Fertipro

33 D222021089965 20/12/2021 29  K'bain

34 JID2021089966 20/12/2021 43  JP HOTEL

35 DID2021089967 20/12/2021 5  ajaib.men

36 DID2021089968 20/12/2021 3  de' StarLab + Logo

37 DID2021089969 20/12/2021 20  citramata

38 J222021089970 20/12/2021 41  Youth Digital Imaging

39 D152021089971 20/12/2021 29  BAXGOR! + Logo

40 JID2021089972 20/12/2021 35  TMA TIRTA MERTA ANUGERAH + LOGO

41 DID2021089973 20/12/2021 31  PARISONA

42 D102021089974 20/12/2021 29  TENARO

43 J242021089975 20/12/2021 37  Oke Las

44 D102021089976 20/12/2021 30  Pia Aine

45 D102021089977 20/12/2021 30  Arvy's Bakery
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46 JID2021090096 20/12/2021 35  Scholar Room

47 D242021090097 20/12/2021 30  HAWO COFFEE

48 DID2021090098 20/12/2021 1  NEKAROMA & Logo

49 JID2021090099 20/12/2021 44  ANNA WIJAYA DENTAL CARE

50 JID2021090100 20/12/2021 37  QUICK LANE

51 DID2021090101 20/12/2021 21  SAPXpress

52 DID2021090102 20/12/2021 7  FAG

53 DID2021090103 20/12/2021 3  NEKAROMA & Logo

54 DID2021090104 20/12/2021 3  WG WHITENING GLOW

55 D242021090105 20/12/2021 30  GUNUNG SASAK

56 DID2021090106 20/12/2021 9  XOoey

57 DID2021090107 20/12/2021 25  tsabat

58 DID2021090108 20/12/2021 5  JAMU GOSOK CAP ORANG TAN POI SUA +
LOGO

59 JID2021090109 20/12/2021 37  Logo

60 DID2021090110 20/12/2021 16, 37, 5, 7, 9, 10, 42,
11, 12  PATSAGYN

61 JID2021090111 20/12/2021 42  RMB = suatu penamaan

62 DID2021090112 20/12/2021 18, 35, 25  vention

63 DID2021090113 20/12/2021 3  GLENDA

64 DID2021090114 20/12/2021 18  KEKE CRAFT

65 DID2021090115 20/12/2021 5  NEKAROMA & Logo

66 DID2021090116 20/12/2021 9  TB

67 JID2021090117 20/12/2021 41  Temple On The Beach

68 DID2021090118 20/12/2021 12  MOTORKLIK
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69 DID2021090119 20/12/2021 10  XOoey

70 D222021090120 20/12/2021 29  dapur asiGo miraos

71 D242021090121 20/12/2021 14  GILIA LOMBOK PEARL

72 DID2021090122 20/12/2021 5  DAPUR MAMI CHRIS

73 DID2021090123 20/12/2021 7  NEKAROMA & Logo

74 DID2021090124 20/12/2021 35, 36, 39, 9  SEMBODO

75 DID2021090125 20/12/2021 5  MASSCHO

76 DID2021090126 20/12/2021 25  DOUCOURE HAMIDOU

77 D062021090127 20/12/2021 5  Masumi drink

78 D222021090127 20/12/2021 24  Kenanga Pranata

79 DID2021090128 20/12/2021 9  LINK HELMET

80 DID2021090129 20/12/2021 4  Solar Nusantara

81 DID2021090131 20/12/2021 29  IBU EMI

82 DID2021090132 20/12/2021 25  BE HUMBLE

83 JID2021090133 20/12/2021 35  XOoey

84 DID2021090134 20/12/2021 25  mymillenia

85 DID2021090135 20/12/2021 12  SRGEAR

86 DID2021090136 20/12/2021 29  NEKAROMA & Logo

87 D242021090137 20/12/2021 29  Dae_Aji

88 DID2021090138 20/12/2021 9  Meiloon

89 DID2021090139 20/12/2021 10  DISPOMED

90 DID2021090140 20/12/2021 30  AJIRISE

91 JID2021090141 20/12/2021 39  TNC EXPRESS
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92 DID2021090141 20/12/2021 16, 21, 39, 25  SAPX

93 DID2021090143 20/12/2021 3  ANJASMARA

94 JID2021090144 20/12/2021 42  INDONESIA TERANG

95 DID2021090145 20/12/2021 30  CAP + Lukisan + EMBANG

96 JID2021090147 20/12/2021 35  LAMANDAU HOUSE + Logo

97 JID2021090148 20/12/2021 42  XOoey

98 J242021090149 20/12/2021 43  Cemal Cemil Lombok

99 D222021090150 20/12/2021 24  Lies COLLECTION

100 DID2021090151 20/12/2021 24  BASSY

101 DID2021090152 20/12/2021 24  UNILAND

102 DID2021090153 20/12/2021 20  Kerajinan Pring

103 JID2021090154 20/12/2021 35  SYNDICATE

104 D242021090384 21/12/2021 30  TERASI LOMBOK KISMAYADI

105 D222021090385 21/12/2021 3  Queentea lab.

106 D092021090386 21/12/2021 30  IKAAT

107 JID2021090387 21/12/2021 42  OOPS UNIVERSE + LOGO

108 D092021090388 21/12/2021 30  BONTAP

109 DID2021090389 21/12/2021 5  NATUREPLUS 2ND SKIN

110 D092021090390 21/12/2021 30  DHIRA

111 DID2021090391 21/12/2021 25  First Outfit

112 JID2021090392 21/12/2021 41  GARUDA SAKTI FOOTBALL CLUB & Logo

113 DID2021090393 21/12/2021 28  Bagos

114 D092021090394 21/12/2021 30  MR. TAKESHI
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115 DID2021090395 21/12/2021 10  GlowMed

116 D092021090396 21/12/2021 30  PESONA 19

117 DID2021090398 21/12/2021 30  ARENAREN BY AREN CAKERY + LOGO

118 JID2021090400 21/12/2021 42  PCA Power Commerce Asia

119 DID2021090401 21/12/2021 5  NATUREPLUSSECONDSKIN

120 DID2021090402 21/12/2021 5  AMBER NATURALZ & LUKISAN

121 JID2021090403 21/12/2021 39  KIRIM XPRESS & Lukisan

122 DID2021090404 21/12/2021 34  TABERO

123 DID2021090405 21/12/2021 3  THETA Aromatique

124 DID2021090406 21/12/2021 25  Batik Alia

125 DID2021090407 21/12/2021 5  LYCOSA M

126 DID2021090408 21/12/2021 16  Gembrojog Mili + Lukisan

127 JID2021090409 21/12/2021 43  The Surosowan

128 DID2021090410 21/12/2021 3  FAMEIRA

129 DID2021090411 21/12/2021 26  PINJAIK PATAH

130 J242021090412 21/12/2021 42  Anugerah Desain

131 DID2021090413 21/12/2021 29  Tahu Taryn

132 DID2021090414 21/12/2021 2  POLYCLEAR

133 JID2021090415 21/12/2021 35  www.gnjbaju.co.id

134 DID2021090416 21/12/2021 5  ENBOOSTER

135 DID2021090417 21/12/2021 7  TITAN

136 DID2021090418 21/12/2021 34  GAYA BARU

137 DID2021090419 21/12/2021 33  Lukisan
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138 J222021090420 21/12/2021 40  Christa Christi

139 DID2021090421 21/12/2021 25  DOPEMILES

140 DID2021090422 21/12/2021 29  KRL CHIPS

141 J072021090423 21/12/2021 43  SERGIO SHISHA

142 DID2021090424 21/12/2021 18  KYS ECOPRINT

143 JID2021090425 21/12/2021 35  Ka-to7oe (Katuju)

144 DID2021090426 21/12/2021 30  Gembrojog Mili + Lukisan

145 D222021090428 21/12/2021 3  RB

146 DID2021090429 21/12/2021 7  TAURUS

147 DID2021090431 21/12/2021 5  KOMODO & LUKISAN

148 DID2021090432 21/12/2021 32  Risau Kopi

149 DID2021090433 21/12/2021 3  NAKULA

150 JID2021090434 21/12/2021 43  UrbanQurban

151 JID2021090435 21/12/2021 35  Gembrojog Mili + Lukisan

152 DID2021090436 21/12/2021 17  COSCHARIS

153 DID2021090642 21/12/2021 30  ALESKA

154 DID2021090643 21/12/2021 7  SAHABAT PLASTIKINDO SEJAHTERA

155 JID2021090645 21/12/2021 43  AMP

156 DID2021090646 21/12/2021 1  BIOR

157 DID2021090647 21/12/2021 35, 10  HOWAPIPI

158 DID2021090648 21/12/2021 20  GOLDEN HILL

159 D112021090649 21/12/2021 30  Sasaka bejunep

160 DID2021090650 21/12/2021 12  SAHABAT PLASTIKINDO SEJAHTERA
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161 DID2021090651 21/12/2021 30  INC

162 DID2021090652 21/12/2021 35, 38, 9, 42, 12  TROLLEE + logo

163 DID2021090653 21/12/2021 26  KANGBUCKET.ID

164 DID2021090654 21/12/2021 25  BALI BUILT

165 D222021090655 21/12/2021 30  SARIJOKU

166 DID2021090657 21/12/2021 29  FISMARIN

167 JID2021090658 21/12/2021 35  Raja Kidzone

168 DID2021090659 21/12/2021 9  modio

169 J222021090660 21/12/2021 35  Djamoe Togaku

170 DID2021090662 21/12/2021 9  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

171 D112021090663 21/12/2021 30  SERUNIE

172 DID2021090664 21/12/2021 9, 42  OTAP

173 DID2021090665 21/12/2021 25  IBNU YARLIS & Lukisan

174 JID2021090666 21/12/2021 35  GAGAS RITEL INDOPANGAN SEJAHTERA +
LOGO

175 DID2021090666 21/12/2021 35, 36, 9, 42  nextcool

176 DID2021090667 21/12/2021 30  KOPI POERIBU

177 DID2021090668 21/12/2021 10  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

178 DID2021090669 21/12/2021 9  Metaaudio + logo

179 DID2021090670 21/12/2021 30  OPIKA logo

180 DID2021090671 21/12/2021 9  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

181 JID2021090672 21/12/2021 35  OPIKA logo

182 DID2021090673 21/12/2021 20  M2B MITRA MAJU BERSAMA

183 DID2021090674 21/12/2021 30  SUSHIIN OKAILA
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184 JID2021090675 21/12/2021 35  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

185 J222021090676 21/12/2021 35  Madubaru Bat Guan

186 JID2021090677 21/12/2021 43  OPIKA logo

187 DID2021090678 21/12/2021 29  SAN SUN DIMSUM & PAO

188 DID2021090680 21/12/2021 32  RANS

189 JID2021090681 21/12/2021 36  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

190 DID2021090682 21/12/2021 7  SURPASS HOBBY logo

191 DID2021090683 21/12/2021 1  PELANGI JOS

192 JID2021090684 21/12/2021 37  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

193 DID2021090685 21/12/2021 30  SAN SUN DIMSUM & PAO

194 DID2021090687 21/12/2021 27  LOUIS VUITTON OBJETS NOMADES

195 JID2021090688 21/12/2021 38  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)

196 JID2021090689 21/12/2021 35  SAN SUN DIMSUM & PAO

197 JID2021090690 21/12/2021 37  PANDU LAUNDRY

198 DID2021090691 21/12/2021 7  ROCKET-RC logo

199 D152021090692 21/12/2021 1  sunfert + logo

200 DID2021090693 21/12/2021 25  URANG LEBAK CREATINDO

201 DID2021090694 21/12/2021 28  ZEL-19

202 DID2021090695 21/12/2021 7  ISE

203 JID2021090696 21/12/2021 43  SAN SUN DIMSUM & PAO

204 DID2021090697 21/12/2021 3  CALUELLA + LUKISAN

205 JID2021090698 21/12/2021 44  MOCCO SALON

206 JID2021090699 21/12/2021 41  Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA
(warna hitam putih)
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207 DID2021090926 22/12/2021 12  EXPRESS

208 DID2021090927 22/12/2021 25  INTROVERT123

209 DID2021090928 22/12/2021 30  Mrs.Lim

210 D102021090930 22/12/2021 30  AZZAYYAN + LOGO

211 DID2021090930 22/12/2021 1  SYNERVA

212 DID2021090931 22/12/2021 25  DEVICE

213 DID2021090932 22/12/2021 3  SYNERVA

214 D222021090933 22/12/2021 25  Rafidaa BATIK JOGJA

215 DID2021090934 22/12/2021 5  SYNERVA

216 D102021090936 22/12/2021 30  Chelmyqu + logo

217 D222021090938 22/12/2021 24  Sae Sae by Batik Luwes Putra

218 DID2021090938 22/12/2021 7  SYNERVA

219 D102021090938 22/12/2021 30  HAKERU + logo

220 D102021090939 22/12/2021 30  TOTAZA

221 D102021090940 22/12/2021 29  JAKOTANG + LOGO

222 DID2021090941 22/12/2021 10  HALONI

223 D102021090942 22/12/2021 29  MALDAN + LOGO

224 D102021090943 22/12/2021 30  kastinayiy + logo

225 DID2021090944 22/12/2021 30  nicelim

226 DID2021090945 22/12/2021 10  MIRAI DELAY

227 D222021090946 22/12/2021 30  ROtI Bu Dalikin

228 DID2021090947 22/12/2021 10  MILKY SOFT

229 DID2021090948 22/12/2021 19  THE ONE
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230 DID2021090949 22/12/2021 32  AQUA MINI

231 DID2021090950 22/12/2021 10  WONDER WATER

232 DID2021090951 22/12/2021 3  BLUE STONE BOTANICALS & LOGO

233 DID2021090952 22/12/2021 12  EVEREST TITANIUM

234 DID2021090953 22/12/2021 29  Puregoat

235 DID2021090954 22/12/2021 10  MIRAI MAGIC

236 DID2021090955 22/12/2021 30  PASIR SANGRAI

237 DID2021090956 22/12/2021 30  MAZAYA

238 DID2021090957 22/12/2021 3  EVERSHINE

239 DID2021090958 22/12/2021 11  Bright MAN & Logo

240 DID2021090959 22/12/2021 29  SANTEGAR

241 DID2021090960 22/12/2021 30  OT PUJI & LOGO

242 DID2021090961 22/12/2021 29  SYNERVA

243 DID2021090962 22/12/2021 18  PERINA

244 DID2021090963 22/12/2021 12  AMBERJACK + LUKISAN

245 JID2021090964 22/12/2021 35  AQUA MINI

246 DID2021090965 22/12/2021 12  RANGER RAPTOR

247 DID2021090966 22/12/2021 5  Puregoat

248 DID2021090967 22/12/2021 32  Istiqlal Air Mineral

249 DID2021090968 22/12/2021 30  OT CHUROS & LOGO

250 DID2021091015 22/12/2021 3  HH-LOSARAH

251 DID2021091016 22/12/2021 5  SGM

252 DID2021091017 22/12/2021 1  CAKRA DAPS
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253 DID2021091018 22/12/2021 5  OMARI

254 DID2021091019 22/12/2021 3  PENITI

255 DID2021091020 22/12/2021 29  Hatobe

256 JID2021091021 22/12/2021 44  TerapiLangit RUQYAHONEY

257 DID2021091022 22/12/2021 1  GENECO

258 DID2021091023 22/12/2021 9  KOMO MITRA

259 DID2021091024 22/12/2021 3  PÜRLOSOPHY

260 DID2021091025 22/12/2021 2  VOLCOSHIELD Water Resistant

261 DID2021091026 22/12/2021 29  SGM Family Yummi Nutri

262 DID2021091027 22/12/2021 1  CAKRA KMS

263 DID2021091028 22/12/2021 29  Viggo Radeya

264 DID2021091029 22/12/2021 5  RUQYAHTerapiLangit

265 J052021091030 22/12/2021 41  Tata Nusa

266 JID2021091031 22/12/2021 35  LADIES MARKET

267 DID2021091032 22/12/2021 30  MEL'S DONUT & BAKERY

268 JID2021091033 22/12/2021 35  BERKAH MOBIL PONOROGO + LOGO

269 DID2021091034 22/12/2021 12  QUICK 3 BAN

270 DID2021091035 22/12/2021 1  CAKRA PMS

271 DID2021091037 22/12/2021 3  ALBIRA BEAUTY

272 JID2021091038 22/12/2021 35  LELEBEST

273 DID2021091039 22/12/2021 3  CHITO Treatment

274 DID2021091040 22/12/2021 20  GIOIA

275 DID2021091041 22/12/2021 30  ESSO
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276 DID2021091042 22/12/2021 3  LUSTRE

277 DID2021091043 22/12/2021 1  JUGRIEN

278 DID2021091044 22/12/2021 3  Welldone

279 DID2021091045 22/12/2021 31  WALET MAS

280 DID2021091046 22/12/2021 31  GENECO

281 DID2021091047 22/12/2021 5, 29  Nestle LACTOGROW

282 JID2021091048 22/12/2021 43  FU SHOU NOODLE CLUB - GOOD FORTUNE
LONGEVITY + HURUF MANDARIN

283 JID2021091049 22/12/2021 43  FUGU SPACE

284 JID2021091050 22/12/2021 40  GENECO

285 DID2021091051 22/12/2021 25  XBELLECOLLECTION

286 DID2021091052 22/12/2021 5  ROYAL BLACKSEED HABBATUSSAUDA

287 DID2021091053 22/12/2021 29  Hokki SOSIS BAKAR

288 DID2021091054 22/12/2021 3  HH-AS

289 DID2021091055 22/12/2021 5  X-MEN

290 JID2021091056 22/12/2021 44  GENECO

291 DID2021091057 22/12/2021 3  New Vi+

292 DID2021091058 22/12/2021 1  ZOE BRAFAL

293 DID2021091059 22/12/2021 30  TARPIL BAKERY

294 JID2021091060 22/12/2021 36  ReINDO Syariah

295 DID2021091061 22/12/2021 18  IVY

296 DID2021091169 22/12/2021 3  boosterkis

297 JID2021091171 22/12/2021 41  PERSIB 1933 AKADEMI + LOGO

298 JID2021091172 22/12/2021 41  KONSULTANAI
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299 DID2021091173 22/12/2021 1, 2  STAY BRIGHT

300 DID2021091174 22/12/2021 3  7 DAYS

301 JID2021091175 22/12/2021 44  MULTI CAHAYA DINARTO + LOGO

302 DID2021091176 22/12/2021 3  DE FAMA ORI

303 D112021091177 22/12/2021 24, 25  radiacare

304 DID2021091178 22/12/2021 21  KURMA + GAMBAR

305 DID2021091179 22/12/2021 3  MIHOSAY

306 JID2021091180 22/12/2021 36  CIRCLE POINT

307 DID2021091181 22/12/2021 3  FEN LING + HURUF KANJI DAN LUKISAN

308 DID2021091182 22/12/2021 3  NANOSOFT

309 DID2021091183 22/12/2021 21  Kirani

310 DID2021091184 22/12/2021 5  RINFOLIC

311 DID2021091185 22/12/2021 5  Leten

312 DID2021091186 22/12/2021 3  AFTERGLOW

313 DID2021091187 22/12/2021 30  Avokkado

314 DID2021091188 22/12/2021 24  Kriyanian

315 DID2021091189 22/12/2021 5  BEAUTY HAUL

316 JID2021091190 22/12/2021 35  CORIM

317 DID2021091191 22/12/2021 25  FLICKA

318 DID2021091192 22/12/2021 5  RINOFER FOL

319 DID2021091193 22/12/2021 30  POWTHY

320 DID2021091194 22/12/2021 5  POWELL’S

321 JID2021091195 22/12/2021 38  PRAWIRA TV + LOGO
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322 DID2021091196 22/12/2021 11  TRANE TECHNOLOGIES

323 DID2021091197 22/12/2021 21  GRIPS + LOGO

324 DID2021091198 22/12/2021 3  DUNAM SKIN & Logo

325 DID2021091199 22/12/2021 3  SKINLOVINC + logo

326 DID2021091200 22/12/2021 5  TIZAN

327 JID2021091201 22/12/2021 38  DAHAR

328 DID2021091202 22/12/2021 30  BON MERE + GAMBAR

329 JID2021091203 22/12/2021 35  REPTILES INC

330 DID2021091205 22/12/2021 21  Sonia

331 DID2021091206 22/12/2021 29  DAHAR

332 JID2021091207 22/12/2021 42  KONSULTANAI

333 DID2021091208 22/12/2021 5  SKINLOVINC + logo

334 DID2021091209 22/12/2021 29  PUREAL

335 DID2021091210 22/12/2021 3  CLOOVA

336 DID2021091211 22/12/2021 8  FEN LING + HURUF KANJI DAN LUKISAN

337 DID2021091212 22/12/2021 3  Golden Berrijoy

338 DID2021091213 22/12/2021 5  BA ZHEN WAN (NU KE BA ZHEN WAN) +
KARAKTER HURUF NON LATIN

339 DID2021091214 22/12/2021 5  VALDO

340 DID2021091215 22/12/2021 5  ICON SLIM BODY

341 DID2021091216 22/12/2021 3  A'a

342 DID2021091217 22/12/2021 30  Baliani

343 JID2021091218 22/12/2021 35  JUNGLEHOUSE + logo

344 DID2021091219 22/12/2021 30  JUNGLEHOUSE + logo
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345 DID2021091220 22/12/2021 5  VAMLO

346 D152021091221 22/12/2021 30  NAYRA

347 DID2021091222 22/12/2021 30  Tiloco + logo

348 JID2021091223 22/12/2021 43  Boens SOES

349 DID2021091224 22/12/2021 11  TRANE TECHNOLOGIES

350 DID2021091225 22/12/2021 21  Prisha

351 DID2021091226 22/12/2021 9  TASI logo

352 DID2021091227 22/12/2021 25  LATEX

353 JID2021091228 22/12/2021 44  Digital Nursing Care

354 DID2021091287 22/12/2021 21  Hearth & Hand and House Design

355 JID2021091288 22/12/2021 43  YUK PIK BAKOEL SOTO LAMONGAN

356 DID2021091289 22/12/2021 5  OneAset

357 DID2021091290 22/12/2021 24  Hearth & Hand and House Design

358 DID2021091291 22/12/2021 26  Hearth & Hand and House Design

359 JID2021091292 22/12/2021 35  SOLPOWER & Lukisan

360 DID2021091293 22/12/2021 27  Hearth & Hand and House Design

361 DID2021091294 22/12/2021 25  HARDWAREFORMEN + Lukisan

362 JID2021091295 22/12/2021 35  TE + Lukisan + PE PARK

363 DID2021091296 22/12/2021 29  SANDIKA + LUKISAN

364 DID2021091297 22/12/2021 28  Hearth & Hand and House Design

365 DID2021091298 22/12/2021 1  STEEL GP

366 DID2021091299 22/12/2021 7  SIGMA WINCH

367 DID2021091300 22/12/2021 10  NPG
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368 DID2021091301 22/12/2021 34  CAP LAYANG + LOGO

369 DID2021091302 22/12/2021 3  DREAMSECRET

370 JID2021091303 22/12/2021 35  ZC ZONA CAMERA + Lukisan/Logo

371 JID2021091304 22/12/2021 41  TE + Lukisan + PE PARK

372 DID2021091305 22/12/2021 5  BU ZHONG YI QI WAN + KARAKTER HURUF
NON LATIN

373 DID2021091306 22/12/2021 30  PUREAL

374 JID2021091307 22/12/2021 41  RASIS Rumor Artis dan Selebritis + Logo

375 JID2021091308 22/12/2021 44  Manja Beauty aesthetic clinic

376 DID2021091309 22/12/2021 9  OneAset

377 JID2021091310 22/12/2021 42  TE + Lukisan + PE PARK

378 DID2021091311 22/12/2021 25  HARDWARE + Lukisan

379 DID2021091312 22/12/2021 9  HD

380 DID2021091313 22/12/2021 5  Xun z Lan

381 DID2021091314 22/12/2021 32  EVERYDAY WEEKEND

382 DID2021091315 22/12/2021 14  OneAset

383 JID2021091316 22/12/2021 43  TE + Lukisan + PE PARK

384 DID2021091317 22/12/2021 9  LIZZY + Lukisan/Logo

385 DID2021091318 22/12/2021 16  OneAset

386 JID2021091319 22/12/2021 44  TanoTake + Lukisan

387 JID2021091320 22/12/2021 35  HARDWARE + Lukisan

388 DID2021091321 22/12/2021 5  CHUAN XIN LIAN + KARAKTER HURUF NON
LATIN

389 DID2021091322 22/12/2021 10  NODE MEDIC

390 JID2021091323 22/12/2021 35  TE + Lukisan + PE EATS
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391 DID2021091324 22/12/2021 3  BIBIT QINCLONK

392 DID2021091325 22/12/2021 8  GILLETTE FLEXI VIBE

393 JID2021091326 22/12/2021 43  TE + Lukisan + PE EATS

394 DID2021091327 22/12/2021 9  MATVEL + Lukisan/Logo

395 JID2021091328 22/12/2021 35  SDL STORE

396 DID2021091329 22/12/2021 32  PUREAL

397 DID2021091330 22/12/2021 3  HELLO FAB

398 JID2021091331 22/12/2021 42  TE + Lukisan + PE LAB

399 JID2021091332 22/12/2021 35  GYMJUNKIE. ID + Lukisan

400 JID2021091333 22/12/2021 41  TE + Lukisan + PE MUSEUM

401 JID2021091334 22/12/2021 42  langganin

402 DID2021091335 22/12/2021 5
 CHUAN XIONG CHA TIAO WAN (CHUAN
QIONG CHA TIAO SAN) + KARAKTER HURUF
NON LATIN

403 JID2021091336 22/12/2021 35  TE + Lukisan + PE SHOP

404 JID2021091337 22/12/2021 44  LABBIOGEN + LOGO

405 JID2021091338 22/12/2021 38  GYMJUNKIE. ID + Lukisan

406 JID2021091340 22/12/2021 41  MD Co + Lukisan/Logo

407 DID2021091341 22/12/2021 17  STEEL GP

408 DID2021091342 22/12/2021 32  AGUAMOR  + Logo

409 JID2021091343 22/12/2021 42  GYMJUNKIE. ID + Lukisan

410 DID2021091344 22/12/2021 5  CMGlow

411 DID2021091345 22/12/2021 1  STEEL SILICONE SEALANT

412 JID2021091346 22/12/2021 45  RABS INTERNATIONAL LAWFIRM

413 D012021091523 23/12/2021 20  LEU BAGO
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414 DID2021091524 23/12/2021 21  METOO

415 D012021091526 23/12/2021 26  SEUTARI

416 JID2021091527 23/12/2021 35  MAX BIKE SHOP

417 DID2021091528 23/12/2021 8  707

418 DID2021091529 23/12/2021 3  OneAset dan Logo

419 DID2021091530 23/12/2021 30  TERANG BULAN KLASIK

420 JID2021091531 23/12/2021 35  Smart Finance + Logo

421 DID2021091532 23/12/2021 30  JAGO KRIUK

422 JID2021091533 23/12/2021 35  AIKOSIA

423 DID2021091534 23/12/2021 30  RAY-KEN & lukisan buaya

424 JID2021091535 23/12/2021 43  RESTORAN SEDERHANA PURBALEUNYI
KM.97

425 JID2021091536 23/12/2021 35  OSLO BIKE SHOP

426 D012021091537 23/12/2021 30  L S

427 DID2021091538 23/12/2021 30  LUMPANG GESANG

428 DID2021091539 23/12/2021 14  4R

429 DID2021091540 23/12/2021 30  Tia Pastel&Pastry

430 D012021091541 23/12/2021 24  Songket Aceh Nyak Mu

431 DID2021091542 23/12/2021 12  GSK Genuine Seal Kit

432 JID2021091543 23/12/2021 35  RADIAL BIKE

433 DID2021091544 23/12/2021 3  SKINFOLK

434 DID2021091545 23/12/2021 5  OneAset dan Logo

435 DID2021091546 23/12/2021 30  RAY-KEN & lukisan dua pinguin

436 DID2021091547 23/12/2021 30  BUN BEE + LUKISAN
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437 DID2021091548 23/12/2021 3  KLEEN & BRIGHT

438 DID2021091549 23/12/2021 25  CHILLA

439 JID2021091551 23/12/2021 35  TU CC TEUKU UMAR CYCLING CULT.

440 DID2021091552 23/12/2021 29  BAROKAH (Mbak Na)

441 D012021091553 23/12/2021 20  SR SABENA

442 DID2021091555 23/12/2021 30  RAY-KEN & lukisan panda

443 D012021091556 23/12/2021 3  Luvaza

444 JID2021091557 23/12/2021 35  BIKECORP.

445 DID2021091558 23/12/2021 30  MAXWILL

446 D012021091559 23/12/2021 24  MANEH KARYA

447 DID2021091560 23/12/2021 9  OneAset dan Logo

448 JID2021091561 23/12/2021 35  AVANT BIKE CENTRE CIBUBUR

449 DID2021091562 23/12/2021 9  MisterKong

450 DID2021091563 23/12/2021 30  CITRA CAKE

451 JID2021091564 23/12/2021 36  Smart Finance + Logo

452 DID2021091565 23/12/2021 16  CAP 20

453 D222021091566 23/12/2021 18  DJOEN LEATHER

454 DID2021091566 23/12/2021 30  TAFFY

455 DID2021091567 23/12/2021 24  KPJ + LOGO

456 DID2021091568 23/12/2021 25  ay-yung craft

457 DID2021091569 23/12/2021 21  TB

458 JID2021091570 23/12/2021 35  CYCLING OUTLET

459 DID2021091571 23/12/2021 30  Bunda Ibras
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460 DID2021091572 23/12/2021 3  Meilė Loove

461 JID2021091573 23/12/2021 35  SaNotize

462 D222021091574 23/12/2021 18  bubu

463 DID2021091575 23/12/2021 30  ATUN BAKERY

464 DID2021091576 23/12/2021 5  MILAGROS

465 JID2021091577 23/12/2021 35  JC BICYCLE

466 JID2021091578 23/12/2021 35  Enovid

467 DID2021091579 23/12/2021 32  Pengertian LAKOE dalam ejaan lama yang
berarti LAKU

468 JID2021091580 23/12/2021 35  VIRX

469 DID2021091581 23/12/2021 5  KOKRO merupakan singkatan dari KOK masih
ngeROkok

470 JID2021091582 23/12/2021 35  GELSEY ROOMS + Logo

471 DID2021091583 23/12/2021 17  MORNING STAR

472 JID2021091584 23/12/2021 35  FabiSpray

473 DID2021091586 23/12/2021 29  NAQU

474 JID2021091587 23/12/2021 35  JOGJA BIKE GALLERY

475 JID2021091588 23/12/2021 35  KING Cikini Jewelry & LOGO

476 DID2021091589 23/12/2021 30  Perantau

477 JID2021091590 23/12/2021 35  BIKE REPUBLIC

478 D012021091591 23/12/2021 24  RUMAH IJA SONGKET

479 DID2021091592 23/12/2021 6  MUTIARA

480 DID2021091593 23/12/2021 25  LILME

481 JID2021091595 23/12/2021 35  VETERAN BIKE STORE

482 D012021091596 23/12/2021 24  SABE SEUDIA SONGKET
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483 DID2021091597 23/12/2021 18  Fit-U

484 DID2021091598 23/12/2021 30  ROSDA

485 JID2021091599 23/12/2021 37  TIMAS + LUKISAN

486 JID2021091600 23/12/2021 35  BBS BORNEO BIKESHOP

487 JID2021091601 23/12/2021 42  TIMAS + LUKISAN

488 DID2021091602 23/12/2021 3  MARISHA QUEEN

489 DID2021091603 23/12/2021 3  SABUN CUCI PIRING ADB

490 JID2021091604 23/12/2021 41  Studio Memori

491 DID2021091606 23/12/2021 3  Spes

492 DID2021091609 23/12/2021 30  SaGoFit Pearl

493 DID2021091610 23/12/2021 30  SaGoFit Mie

494 DID2021091612 23/12/2021 16  QUANTUM-N TOP-NOTCH MACHINE ROLL

495 DID2021091613 23/12/2021 18  LANGGANANKU

496 D102021091614 23/12/2021 1  PLANTONIC MESS KEBON MAS +
LUKISAN/LOGO

497 DID2021091615 23/12/2021 3  POWELL’S

498 JID2021091616 23/12/2021 43  NEU TOWN COFFEE SPOT +
LOGO/LUKISAN

499 JID2021091617 23/12/2021 35  INTIMO

500 DID2021091618 23/12/2021 3  Calendula

501 DID2021091619 23/12/2021 24  Kaenkriya

502 DID2021091620 23/12/2021 25  INTIMO

503 DID2021091621 23/12/2021 29  COCOLIVE

504 JID2021091622 23/12/2021 35  QUANTUM-N TOP-NOTCH MACHINE ROLL

505 DID2021091623 23/12/2021 32  ACHIKA
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506 DID2021091624 23/12/2021 30  MIKKRO

507 DID2021091626 23/12/2021 18  izurYani

508 JID2021091628 23/12/2021 35  CASCARA COOKIES + Lukisan

509 JID2021091629 23/12/2021 43  MIKKRO

510 JID2021091630 23/12/2021 43  Dapoer Alsa Katering

511 DID2021091631 23/12/2021 29  DIPO

512 DID2021091632 23/12/2021 5  LIFESTYLES

513 JID2021091633 23/12/2021 41  Araska Publisher

514 DID2021091634 23/12/2021 5  DEXTOFEN

515 DID2021091635 23/12/2021 30  KOKI MUNGIL

516 D082021091636 23/12/2021 25  MAIROVA

517 DID2021091636 23/12/2021 8  TB

518 DID2021091637 23/12/2021 5  FUSEE

519 DID2021091638 23/12/2021 25  ARDYAN

520 DID2021091639 23/12/2021 18  Tienty craft

521 DID2021091640 23/12/2021 5  KLEEN & BRIGHT

522 DID2021091641 23/12/2021 5  ETORIX

523 DID2021091642 23/12/2021 9  BITBOX PATCH

524 DID2021091643 23/12/2021 7  JANITE + LOGO

525 DID2021091644 23/12/2021 30  YULIKOE

526 JID2021091645 23/12/2021 35  JAWARA FARM

527 D222021091646 23/12/2021 3  The Sana Beauty

528 JID2021091646 23/12/2021 41  Estetika Medik
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529 JID2021091647 23/12/2021 43  SATE KELAPA CAK TH

530 DID2021091648 23/12/2021 5  TAGLAYA

531 DID2021091649 23/12/2021 3  SUNBRIGHT

532 DID2021091650 23/12/2021 29  INACO ENER-GEL

533 DID2021091651 23/12/2021 30  LANGLA

534 DID2021091652 23/12/2021 5  HURUF CHINA (TAI YANG HUA)

535 DID2021091653 23/12/2021 29  SIU BIE

536 J242021091654 23/12/2021 35  KABAR BUMI

537 DID2021091656 23/12/2021 30  ARISDAN

538 D102021091657 23/12/2021 30  SUNS ICE CREAM

539 DID2021091658 23/12/2021 10  Nasal Spray

540 DID2021091660 23/12/2021 17  JANITE + LOGO

541 JID2021091661 23/12/2021 43  PANDAWA CLIFF ESTATE

542 JID2021091662 23/12/2021 35  Nasal Spray

543 JID2021091663 23/12/2021 44  MIRABEAUTY BIO - AESTHETIC dan Lukisan

544 DID2021091664 23/12/2021 30  Mbah Djakas

545 DID2021091665 23/12/2021 30  BUDHE WI

546 DID2021091666 23/12/2021 30  Don.Boo DONUTS

547 DID2021091667 23/12/2021 16  OKIRO + Logo/Gambar

548 DID2021091668 23/12/2021 17  Cummins + Logo

549 DID2021091670 23/12/2021 29  HURUF CHINA (TAI YANG HUA)

550 JID2021091671 23/12/2021 44  DRPAWS Petshop Petcare

551 JID2021091672 23/12/2021 35  MAGNA HOME
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552 DID2021091673 23/12/2021 14  OneAset dan Logo

553 JID2021091674 23/12/2021 35  Tricipta Lezat Indonesia + Lukisan

554 DID2021091675 23/12/2021 3  Shaf Von by Aranomiya

555 DID2021091676 23/12/2021 19  TILEHOME

556 D242021091677 23/12/2021 29  W & A

557 DID2021091678 23/12/2021 3  SENDIS

558 DID2021091679 23/12/2021 29  UMAYU

559 DID2021091680 23/12/2021 3  Queenesaglow

560 DID2021091681 23/12/2021 16  OneAset dan Logo

561 DID2021091682 23/12/2021 30  CINNAMON

562 D102021091683 23/12/2021 30  D'LIZIOUS

563 DID2021091684 23/12/2021 20  OneAset dan Logo

564 DID2021091685 23/12/2021 3  MAXIBRITE

565 JID2021091686 23/12/2021 43  SOKOCHA + Lukisan + Karakter Huruf Non
Latin

566 DID2021091687 23/12/2021 30  HENG ONG HUAT + Logo

567 DID2021091688 23/12/2021 16  BANK SBI INDONESIA A SUBSIDIARY OF
STATE BANK OF INDIA

568 DID2021091689 23/12/2021 32  INACO ENER-GEL

569 JID2021091690 23/12/2021 35  TILEHOME

570 DID2021091691 23/12/2021 30  Mamondeli

571 DID2021091692 23/12/2021 25  athaku

572 JID2021091693 23/12/2021 35  YEPPUSHOP + LOGO

573 DID2021091694 23/12/2021 3  Lbeauty

574 JID2021091694 23/12/2021 35  BANK SBI INDONESIA A SUBSIDIARY OF
STATE BANK OF INDIA
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575 DID2021091695 23/12/2021 9  CSW

576 DID2021091697 23/12/2021 25  OneAset dan Logo

577 DID2021091698 23/12/2021 25  NATR

578 JID2021091699 23/12/2021 38  FANTASY TEAM + Lukisan

579 DID2021091700 23/12/2021 9  superfantasy + Lukisan

580 DID2021091812 23/12/2021 30  WASING + Logo

581 DID2021091814 23/12/2021 3  SATELLITE OF GLOW

582 DID2021091815 23/12/2021 12  KARTECO

583 JID2021091816 23/12/2021 37  Montero

584 DID2021091817 23/12/2021 16  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

585 JID2021091818 23/12/2021 36  TJOKRO

586 DID2021091819 23/12/2021 30  ARBUMA

587 JID2021091820 23/12/2021 41  TOP SHOOTER + GAMBAR

588 JID2021091821 23/12/2021 38  SWING ESCAPE + GAMBAR

589 DID2021091823 23/12/2021 5  RUMAHBULLY + LOGO

590 JID2021091824 23/12/2021 41  SWING ESCAPE + GAMBAR

591 JID2021091826 23/12/2021 42  SWING ESCAPE + GAMBAR

592 DID2021091827 23/12/2021 29  Ichi Yummy Bento

593 DID2021091828 23/12/2021 18  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

594 JID2021091829 23/12/2021 43  OneAset dan Logo

595 DID2021091830 23/12/2021 16  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

596 JID2021091831 23/12/2021 42  TOP SHOOTER + GAMBAR

597 JID2021091833 23/12/2021 44  OneAset dan Logo
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598 DID2021091834 23/12/2021 31  RUMAHBULLY + LOGO

599 DID2021091835 23/12/2021 18  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

600 DID2021091836 23/12/2021 25  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

601 DID2021091837 23/12/2021 25  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

602 DID2021091838 23/12/2021 30  KOPI MENAK

603 JID2021091839 23/12/2021 35  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

604 JID2021091840 23/12/2021 35  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

605 DID2021091841 23/12/2021 32  DAEBAK SPARK + Huruf Hangul dan Gambar

606 JID2021091842 23/12/2021 38  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

607 DID2021091843 23/12/2021 3  PURACY

608 DID2021091844 23/12/2021 25  DOWN FOR LIFE

609 JID2021091845 23/12/2021 43  COSTEAK

610 DID2021091846 23/12/2021 3  WUNIKA + LOGO

611 JID2021091847 23/12/2021 38  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

612 JID2021091849 23/12/2021 41  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

613 JID2021091850 23/12/2021 44  POTRAM

614 JID2021091851 23/12/2021 36  FRUIT CAPITAL

615 JID2021091852 23/12/2021 43  Satu Meja

616 JID2021091853 23/12/2021 41  DOWN FOR LIFE

617 DID2021091854 23/12/2021 31  BUWAKU

618 DID2021091855 23/12/2021 3  D & A

619 JID2021091856 23/12/2021 45  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

620 JID2021091857 23/12/2021 35  RANA
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621 JID2021091858 23/12/2021 41  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

622 DID2021091859 23/12/2021 25  ROCK IN SOLO

623 JID2021091860 23/12/2021 35  RANA Precious Metal

624 DID2021091861 23/12/2021 35, 37, 9, 42  Asset Management Solution

625 JID2021091862 23/12/2021 45  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

626 DID2021091863 23/12/2021 5  MOVE FREE

627 DID2021091864 23/12/2021 3  FICOSME' + Lukisan

628 JID2021091865 23/12/2021 35  RANA Precious Metal; crafting a legacy

629 DID2021091866 23/12/2021 9  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

630 DID2021091867 23/12/2021 5  DIAMUNE

631 DID2021091868 23/12/2021 35, 37, 9, 42  On-site Asset Management Solution

632 JID2021091870 23/12/2021 36  MUSE + LOGO

633 DID2021091871 23/12/2021 16  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

634 JID2021091872 23/12/2021 35  FINANSIAP + Logo

635 JID2021091873 23/12/2021 41  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

636 JID2021091874 23/12/2021 38  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

637 JID2021091875 23/12/2021 41  BILLION INNOVATION GROUP

638 DID2021091876 23/12/2021 18  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

639 DID2021091878 23/12/2021 25  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

640 JID2021091879 23/12/2021 36  FINANSIAP + Logo

641 JID2021091880 23/12/2021 35  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

642 JID2021091881 23/12/2021 41  FINANSIAP + Logo

643 JID2021091882 23/12/2021 38  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
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644 DID2021091883 23/12/2021 6  STRONG BLIND RIVETS + LUKISAN

645 DID2021091884 23/12/2021 3  JS Premiere by Juliana S

646 JID2021091886 23/12/2021 41  MUSE + LOGO

647 JID2021091887 23/12/2021 35  JS Premiere by Juliana S

648 JID2021091888 23/12/2021 41  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

649 DID2021091889 23/12/2021 9  APM DELTADASH

650 JID2021091890 23/12/2021 42  FINANSIAP + Logo

651 JID2021091891 23/12/2021 45  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

652 DID2021091892 23/12/2021 3  Logo

653 JID2021091893 23/12/2021 35  HOLLA RISOLA & Lukisan

654 DID2021091894 23/12/2021 43, 30  Triangle Device

655 DID2021091895 23/12/2021 22  TRISTAR TECH KOREA

656 DID2021091896 23/12/2021 9  AHP

657 JID2021091897 23/12/2021 43  OMUSUBI

658 DID2021091898 23/12/2021 16  AHP

659 DID2021091899 23/12/2021 18  AHP

660 DID2021091900 23/12/2021 6  BIG RIVET + LUKISAN

661 JID2021091901 23/12/2021 43  Triangle Device and OMUSUBI

662 DID2021091902 23/12/2021 25  AHP

663 JID2021091903 23/12/2021 35  AHP

664 JID2021091904 23/12/2021 38  AHP

665 DID2021091905 23/12/2021 25  FARGO

666 JID2021091906 23/12/2021 41  AHP
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667 JID2021091907 23/12/2021 45  AHP

668 JID2021091908 23/12/2021 35  JIANNROSE

669 JID2021091909 23/12/2021 35  DALOM PRABU

670 DID2021091910 23/12/2021 12  IRIS

671 JID2021091911 23/12/2021 43  AKASAKA + LOGO

672 JID2021091912 23/12/2021 41  AKASAKA + LOGO

673 DID2021091913 23/12/2021 9  AHP

674 DID2021091914 23/12/2021 30  JEVANYA & GIVANNA

675 DID2021091915 23/12/2021 16  AHP

676 DID2021091916 23/12/2021 12  OMNIBE

677 DID2021091917 23/12/2021 30  LOGO

678 DID2021091918 23/12/2021 25  RAYNA

679 JID2021091919 23/12/2021 44  AKASAKA + LOGO

680 DID2021091920 23/12/2021 12  RAYBE

681 DID2021091921 23/12/2021 18  AHP

682 DID2021091924 23/12/2021 25  AHP

683 JID2021091925 23/12/2021 35  AHP

684 JID2021091926 23/12/2021 38  AHP

685 JID2021091927 23/12/2021 41  AHP

686 DID2021091929 23/12/2021 16  CAP 30

687 JID2021091931 23/12/2021 45  AHP

688 JID2021091932 23/12/2021 41  PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI

689 DID2021091933 23/12/2021 14  UC CRAFT
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690 DID2021091934 23/12/2021 25  Bajuboo

691 DID2021091936 23/12/2021 24  AGET PACU

692 DID2021091938 23/12/2021 30  Joysicles

693 DID2021091939 23/12/2021 30  DK1

694 JID2021091940 23/12/2021 35  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

695 DID2021091941 23/12/2021 3  SHAF

696 DID2021091942 23/12/2021 16  CAP 40

697 DID2021091943 23/12/2021 3  Orange, Hijau, Dasar Hitam

698 DID2021091944 23/12/2021 25  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

699 JID2021091945 23/12/2021 38  XTV

700 JID2021091946 23/12/2021 41  LATTE TV

701 DID2021091946 23/12/2021 18  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

702 DID2021091947 23/12/2021 16  CAP 50

703 JID2021091948 23/12/2021 38  LATTE TV

704 JID2021091949 23/12/2021 41  LATTE

705 DID2021091950 23/12/2021 16  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

706 JID2021091951 23/12/2021 38  LATTE

707 DID2021091952 23/12/2021 16  CAP KOTAK

708 DID2021091954 23/12/2021 9  ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

709 DID2021091955 23/12/2021 16  CAP BEDUG

710 DID2021091956 23/12/2021 16  CAP G BROMO

711 DID2021091957 23/12/2021 3  Stylab

712 JID2021091958 23/12/2021 41  PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI
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713 DID2021091959 23/12/2021 7  TEKNOMART

714 DID2021091960 23/12/2021 5  COUNTERPAIN PXM

715 DID2021091961 23/12/2021 16  CAP GENDANG

716 DID2021091963 23/12/2021 16  CAP GONG

717 DID2021091964 23/12/2021 16  CAP NELAYAN

718 DID2021091965 23/12/2021 3  dr.Q by Qirana Aesthetic RS UII

719 DID2021091966 23/12/2021 16  CAP REBANA

720 DID2021091967 23/12/2021 16  CAP SIKAT

721 JID2021091968 23/12/2021 35  PASAR SEGAR INDONESIA

722 DID2021091969 23/12/2021 22  CAP SIKAT

723 DID2021091970 23/12/2021 35, 9, 41  TREBEL

724 DID2021091971 23/12/2021 16  CAP WORTEL

725 DID2021091972 23/12/2021 22  CAP WORTEL

726 DID2021091973 23/12/2021 35, 9, 41  TREBEL

727 DID2021091974 23/12/2021 16  CAP WAKUL

728 DID2021091975 23/12/2021 16  CAP SEMANGKA

729 DID2021091976 23/12/2021 18  CAP SEMANGKA

730 DID2021091977 23/12/2021 22  CAP SEMANGKA

731 JID2021091978 23/12/2021 43  PENGUIN ES KRISTAL Ekonomis & Higienis +
Logo

732 JID2021091979 23/12/2021 43  Nasi Kari Aladin

733 DID2021091980 23/12/2021 9  TEKNOMART

734 DID2021091981 23/12/2021 5  DIRECT

735 DID2021091982 23/12/2021 35, 9, 41  LOGO

Halaman 33 dari 808



736 DID2021091983 23/12/2021 31  AMBID

737 DID2021091984 23/12/2021 11  TEKNOMART

738 DID2021091985 23/12/2021 5  VALETUDO

739 DID2021091986 23/12/2021 5  RAYDOCK

740 JID2021091987 23/12/2021 42
 Pusat Riset Material Maju, Artifisial Inteligen
dan Biofisik-Informatika (M-BIOTIKA)/CENTER
FOR ADVANCED MATERIAL PROCESSING,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIOPHYS-
INFORMATICS (CAMPBIOTICS)

741 DID2021091988 23/12/2021 12  TEKNOMART

742 DID2021091989 23/12/2021 14  TEKNOMART

743 DID2021091990 23/12/2021 3  Farmest dan Logo

744 D222021092140 24/12/2021 3  ESER

745 DID2021092140 24/12/2021 24  ARABESCHI

746 DID2021092141 24/12/2021 30  QCC (QUIN CAKE CIANJUR)

747 DID2021092144 24/12/2021 3  Come On Glow

748 DID2021092146 24/12/2021 30  Qrebi

749 DID2021092147 24/12/2021 25  chakadidy

750 JID2021092148 24/12/2021 35  FRAVE FASHION

751 D152021092149 24/12/2021 29  DOMPIS BERLIN THARY

752 DID2021092149 24/12/2021 9  Polkadot

753 DID2021092204 24/12/2021 6  REGO

754 DID2021092205 24/12/2021 21  Instamed - Natural supplements for a healthier
life

755 DID2021092206 24/12/2021 5  GRAVIT-Z

756 DID2021092207 24/12/2021 7  GAAZ

757 DID2021092210 24/12/2021 3  BUBBLE BOOM MEGA
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758 DID2021092211 24/12/2021 3  DUNAM SKIN & Logo

759 JID2021092212 24/12/2021 42  EMSITPRO TRUSTED COMPETENT
CREDIBLE + LOGO EMS

760 D282021092213 24/12/2021 3  HETA PINGGE

761 DID2021092214 24/12/2021 9  AMERICAN RODEO

762 DID2021092215 24/12/2021 5  GLUTACIA

763 DID2021092217 24/12/2021 10  Almeda

764 DID2021092218 24/12/2021 5  PRIMAFOS

765 DID2021092219 24/12/2021 3  CLA & CLE

766 D222021092220 24/12/2021 20  imtech

767 DID2021092221 24/12/2021 1  ASATHRIN

768 DID2021092222 24/12/2021 11  REGO

769 DID2021092223 24/12/2021 5  ZOLE

770 DID2021092225 24/12/2021 16, 41, 9, 25, 28  Betfair + Logo

771 JID2021092225 24/12/2021 35  bdv.asia

772 DID2021092226 24/12/2021 30  LOGO

773 DID2021092227 24/12/2021 18, 25  FEELIO

774 DID2021092228 24/12/2021 28  BUBBLE BOOM MEGA

775 DID2021092229 24/12/2021 29  D'SUM B'RENA

776 DID2021092230 24/12/2021 25  MOURAFF + GAMBAR

777 DID2021092231 24/12/2021 11  ARASHI RAIZEFAN

778 DID2021092232 24/12/2021 29  Mamili

779 JID2021092233 24/12/2021 38  Radio 92.1 MQFM Solo

780 DID2021092234 24/12/2021 5  GLUFIT
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781 JID2021092235 24/12/2021 35  HARVY STORE

782 DID2021092236 24/12/2021 3  COLGATE OPTIC WHITE

783 DID2021092237 24/12/2021 3  MORNINGPLUS

784 D242021092238 24/12/2021 30  MAKAH

785 DID2021092238 24/12/2021 30  KOPI GILING RAJAY + LOGO

786 DID2021092239 24/12/2021 30  Menara Prizz

787 D282021092240 24/12/2021 29  KEREPE LAMBI

788 DID2021092241 24/12/2021 25  THE MOON BALI

789 DID2021092242 24/12/2021 5  MUSTIKA RATU BY BRA MOORYATI
SOEDIBYO JAMU KUNIR ASAM

790 JID2021092243 24/12/2021 43  6 ELEVEN COFFEE

791 DID2021092244 24/12/2021 25  OTIGER

792 D242021092244 24/12/2021 30  KAWANGGE

793 JID2021092245 24/12/2021 43  BARBIE

794 JID2021092246 24/12/2021 35  THE PAPANDAYAN MANAGEMENT + LOGO

795 DID2021092248 24/12/2021 3  dr. Rani, Sp.KK Your Beauty is our Priority

796 JID2021092249 24/12/2021 35  HEYBITS + LOGO

797 DID2021092250 24/12/2021 30  Sehile

798 DID2021092251 24/12/2021 3  AVELINE

799 JID2021092253 24/12/2021 35  JAVAS + LOGO

800 DID2021092254 24/12/2021 28  Pokémon Fantom Kegelapan

801 DID2021092374 24/12/2021 3  Liquid

802 DID2021092375 24/12/2021 32  JOJO

803 DID2021092376 24/12/2021 16  AyuMeera
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804 DID2021092377 24/12/2021 17  AyuMeera

805 DID2021092378 24/12/2021 7  NORGANTARA

806 JID2021092379 24/12/2021 43  BATAVIA Bliss + Lukisan

807 DID2021092380 24/12/2021 26  AyuMeera

808 DID2021092381 24/12/2021 25  IKARIS

809 JID2021092382 24/12/2021 35  Logo Meat Market Bintaro

810 DID2021092383 24/12/2021 5  AG Fit

811 DID2021092384 24/12/2021 9  itel logo

812 DID2021092385 24/12/2021 5  ROSVATIN

813 DID2021092386 24/12/2021 3  Epi-On

814 DID2021092387 24/12/2021 5  ZIBAN

815 DID2021092388 24/12/2021 3  Azeclair

816 DID2021092390 24/12/2021 7  RAHM + LOGO

817 DID2021092391 24/12/2021 12  ZX + huruf kanji

818 DID2021092392 24/12/2021 3  YOU LONG-LASTING BEAUTY logo

819 JID2021092393 24/12/2021 35  Meat Market Bintaro

820 DID2021092394 24/12/2021 5  AGBren

821 DID2021092395 24/12/2021 7  M COVENTRY ENGLAND.1913 + logo

822 JID2021092396 24/12/2021 36  PuriJaya + Lukisan

823 JID2021092397 24/12/2021 41  MULTIVERSE & Logo

824 JID2021092398 24/12/2021 41  ESQ 165

825 DID2021092399 24/12/2021 5  MAXANIL

826 DID2021092400 24/12/2021 5  Acalypa
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827 D272021092401 24/12/2021 30  SWAN + LUKISAN DAN LUKISAN KOKI
MENGANGKAT DUA JEMPOL

828 JID2021092402 24/12/2021 36  PURI MERAK + Lukisan

829 DID2021092403 24/12/2021 4  Hanya Tulisan dan gambar

830 JID2021092404 24/12/2021 36  PURI CENDRAWASIH + Lukisan

831 D272021092405 24/12/2021 30  LIE TJEN

832 JID2021092406 24/12/2021 38  KAKI LIMA Pendekar Bisnis

833 JID2021092407 24/12/2021 36  Sedayu One

834 JID2021092408 24/12/2021 36  PURI KASUARI + Lukisan

835 JID2021092409 24/12/2021 44  ESQ 165

836 JID2021092411 24/12/2021 36  GRAND BATAVIA + Lukisan

837 JID2021092412 24/12/2021 43  L//R Labuh Ruang

838 JID2021092413 24/12/2021 44  165

839 DID2021092414 24/12/2021 25  LAUREK THE LABEL

840 DID2021092415 24/12/2021 5  SELDENE

841 DID2021092417 24/12/2021 10  Reliability Made Simple

842 JID2021092418 24/12/2021 36  BATAVIA Terrace + Lukisan

843 JID2021092419 24/12/2021 35  RESERVANCY + LOGO

844 DID2021092420 24/12/2021 28  38 TOYS + LUKISAN/LOGO

845 JID2021092421 24/12/2021 36  BATAVIA Garden + Lukisan

846 JID2021092423 24/12/2021 43  MIE IDAMAN

847 JID2021092424 24/12/2021 42  MULTIVERSE & Logo

848 JID2021092425 24/12/2021 36  BATAVIA Height + Lukisan

849 DID2021092426 24/12/2021 34  HUDALAUT
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850 JID2021092428 24/12/2021 36  BATAVIA BREEZE + Lukisan

851 JID2021092429 24/12/2021 41  Lazuardi

852 DID2021092430 24/12/2021 25  STUDIO IKATEN + LOGO

853 JID2021092432 24/12/2021 35  SOLUTION 9.0 + LOGO

854 JID2021092493 24/12/2021 41  XTV

855 DID2021092497 24/12/2021 18  La Oc Da

856 DID2021092499 24/12/2021 3  WhiteMee Beauty

857 DID2021092503 24/12/2021 29  SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan
Lukisan

858 DID2021092506 24/12/2021 30  SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan
Lukisan

859 DID2021092507 24/12/2021 29  SASA NORI TABUR SEAWEED FLAKES dan
Lukisan

860 JID2021092508 24/12/2021 44  JAMJES

861 DID2021092509 24/12/2021 25  Ri RAHMA IKA

862 DID2021092511 24/12/2021 1  PUPUK ORGANIK HAJATI

863 DID2021092512 24/12/2021 30  SASA NORI TABUR SEAWEED FLAKES dan
Lukisan

864 DID2021092515 24/12/2021 3  Arundina

865 DID2021092519 24/12/2021 35, 5, 9, 42, 43, 44  Healthier days, Wellbeing for life, glico

866 JID2021092520 24/12/2021 35  BROADWAY

867 JID2021092522 24/12/2021 37  CV. AS BERLIAN MOTOR + LOGO

868 DID2021092526 24/12/2021 25  BROADWAY

869 JID2021092528 24/12/2021 41  POLITEKNIK TEDC BANDUNG + LOGO

870 DID2021092544 24/12/2021 18  Arshiner

871 DID2021092547 24/12/2021 18  zeagoo
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Jakarta, 27/12/2021

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/05/2021 15:44:19
540   EtiketDID2021033754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mranti trukan rt03 rw04, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54112
Irfan hajianto, Agus Hermawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bolen Pia Baledono
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat tua,  warna emas, watermark hijau kecoklatan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue untuk makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:37:21
540   EtiketJID2021089761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Tol Boulevard Blok C No.1, BSD CITY, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan
Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT Maju Boga Sejahtera

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 :

: LEVEL TREE  + KARAKTER CHINESE & Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Artinya TINGKATAN POHON YANG TUMBUH MULIA
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,

dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; Layanan pengasuhan anak;
Lounge koktail; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa 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 hotel, restoran, dan kafe; layanan
kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan
lounge airport; layanan lounge hotel; layanan penitipan anak anjing; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rantai
restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran Eropa;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kos; lounge;
memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyajikan
minuman di brewpubs; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara
olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran
dan bar; naik untuk kuda; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam
penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan futon; 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 ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang
serba guna untuk resepsi pernikahan; persewaan karpet; pub; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan
layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail; sewa dispenser air minum; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:37:24
540   EtiketDID2021089762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Gandaria I Gg.H.Aom Rt.02 Rw.08 No.99 Keluraha  Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130

Rita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Setia Dharma S.H.,
Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Keripik Tempe Shiella
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:43:07
540   EtiketDID2021089763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bonghas Tonggoh RT 002/RW 003, Kel/Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42254

Rustam Nawawi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TJIMANUK 333
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TJIMANUK 333, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras organik; beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:57:13
540   EtiketDID2021089764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Serang Hijau Blok D 03 No. 08, RT 003/RW 013, Kel. Cipocok Jaya,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42121

Lukman Sutisna, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUGAREN BANTEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SUGAREN BANTEN, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); gula aren===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:11:50
540   EtiketDID2021089766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Grand Serang Asri Residence Blok E1 No.03, RT 001/RW 010, Kel. Cipocok
Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42122

Hj. Ade Yuliasih, SH, MKn

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAWANG GORENGKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BAWANG GORENGKU, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:19:36
540   EtiketJID2021089769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Metro Permata I Blok F2 No. 20, Karang Mulya, Karang Tegah, Kota
Tangerang, Banten

ROBERT TEGUH, ANDREW TEGUH

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 :

: Mymilari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; 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 eceran secara
online; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Pengiklanan penjualan melalui pos; Penjualan pakaian,; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
TOKO SERBA ADA; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa distributor grosir
untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa toko serba ada retail;
konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
perbandingan harga; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana,
celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga,
dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure,
jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan
ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk tutup kepala;
layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online
yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pakaian; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam;
layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; pameran dagang;
pengecer toko serba ada; toko grosir; toko online; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi;
toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:20:53
540   EtiketDID2021089770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. PANTAI MUTIARA TOWER ENGGANO LT. 9/7, RT/RW : 010/016, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Buana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: TOYAMA + Lukisan/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 : ===Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan

fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); peralatan dan perlengkapan timbangan; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung];
timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan
elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk
menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan
saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan
elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk
keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:24:03
540   EtiketDID2021089771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Griya Purnama No. B/7, RT 002/RW 018, Kel. Drangong, Kecamatan
Taktakan, Kota Serang, Banten, 42162

Irma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABILA SNACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SABILA SNACK, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:27:29
540   EtiketDID2021089772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Gardenia Blok C.6/10, Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten
THOMAS SUBEKTI

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 :

: BLUEORANGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat

untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Syar'i; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Blus jumbo (pakaian); Celana panjang longgar batik; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Ikat kepala (pakaian); Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Kutang nenek;
Meukasah (Baju); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian
muslim; Pakaian pramuka; Pakaian training; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Sweater; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; Tunik jumbo (pakaian); baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece;
baju renang one-piece; baju setelan; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; celana bayi [pakaian
dalam]; daster; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jaket lengan pendek; jas [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kaos; kaos berkerah; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos
oblong wanita; kaos singlet; kaos t shirt; kaus lengan panjang; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kutang wanita;
mantel [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam pria; pakaian
dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian olahraga; pakaian olahraga
muslim; pakaian pria; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria; pakaian untuk

Halaman 44 dari 808



pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian formal
wanita; sweater bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:30:49
540   EtiketDID2021089774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Telaga Bestari Blok L3/ 14, Wanakerta, SindangJaya, , Kabupaten
Tangerang, Banten, 15560

CV. MORIS MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Herry Trismono S.H.,M.H.,
Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INAROS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati

lampu; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih
dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi pesan telepon; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan
tablet komputer; CD; CD-ROM yang berisi direktori telepon elektronik; Fiting listrik; Instrumen pengujian dan pengukuran
elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji
kontinuitas; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti
telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat
pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Kabel listrik; Kamera CCTV; Kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kartu telepon; Kasing telepon selular; Kawat-kawat dan kabel-
kabel listrik; Komputer genggam; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); Lampu Mercusuar; MULTI TESTER
LISTRIK; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Panel komposit
aluminum untuk aliran listrik; Pengontrol listrik untuk mengelola energi listrik; Penyanggah Lampu; Peralatan elektronik digital
yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan
telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan
informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan konferensi video,
yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat
periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi
yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan
kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-
talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian,
inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau
penggunaan listrik; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan
terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel,
modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Relai
listrik dan elektronik; Relay listrik; Resistor listrik; Sensor suhu listrik; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar
(surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio,
alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon
IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual
sebagai satu unit; Stabilizer listrik; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; adaptor listrik;
adaptor telepon; akumulator listrik; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat kontrol elektronik [EKG] untuk
lampu LED dan lampu; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pengukur, listrik; alat transmisi telepon; amplifier; armatures [listrik]; ballast
elektronik untuk lampu; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; bar lampu
darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai telepon genggam; bel, listrik; box
speaker; catu daya listrik; colokan listrik; flash kamera; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; headset untuk telepon; induktor listrik; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik];
jalur listrik; kabel adaptor listrik untuk headset; kamera digital kompak; kamera inframerah; kamera multiguna; kartu telepon
magnetik; kawat telepon; komponen listrik; komputer; komputer laptop; komputer netbook; komputer seluler; komputer tablet
yang dapat dilipat; konduktor lampu; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan
adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; kontak, listrik; konverter, listrik; kumparan listrik; kunci  listrik
dan elektronik serta kait  listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci, listrik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu
indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm
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[lampu keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lensa zoom untuk kamera; lonceng pintu listrik; memutar lampu pensinyalan; mesin dan instrumen komunikasi
listrik; mesin distribusi daya/tenaga listrik; meter listrik; meter listrik polifase; microphone listrik; optik; panel instrumen (listrik);
panel listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio,
pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pemancar telepon; penerima telepon; pengontrol dioda pemancar
cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara,
speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video,
tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau
video secara nirkabel; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi
video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler,
stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi,
lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers),
multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits),
pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik
port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti
seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan,
pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telepon seluler; perangkat elektronik digital yang dapat
dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim
dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier,
headphone dan earphone; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain
(multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat
telepon; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theater, dan sistem hiburan; pesawat penerima telepon; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer
pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi
dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau
peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-
peralatan tersebut; program komputer; reaktor listrik; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; sakelar lampu; sakelar lampu
listrik; sakelar listrik; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; satu set telepon,
peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima
digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sekering listrik; sel dan baterai listrik; sensor gerak untuk lampu
keamanan; set telepon radio; sirene untuk kendaraan; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis
untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway
untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan
sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul
router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari
sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; soket listrik; starter untuk lampu listrik; switchboards telepon;
switchbox [listrik]; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam dan telepon seluler; telepon internet; telepon mobil;
telepon radio; telepon satelit; telepon selular; telepon seluler digital; terminal dan sakelar listrik; terminator listrik; timbangan
listrik; trafo distribusi; transformator tegangan listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya listrik; wirelless
portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 10:48:41
540   EtiketDID2021089777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra 8 Komplek Aero Ville blok O 8. No. 8 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMEMJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Rak-rak untuk perabot; gantungan pakaian bukan dari logam; lemari;

lemari piring; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; rak; rak penyimpanan; rak piring; rak-rak termasuk
rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; wadah penyimpanan, bukan dari
logam===
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===Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Rak-rak untuk perabot; gantungan pakaian bukan dari logam; lemari;
lemari piring; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; rak; rak penyimpanan; rak piring; rak-rak termasuk
rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; wadah penyimpanan, bukan dari
logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 11:02:48
540   EtiketDID2021089782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra 8 Komplek Aero Ville blok O 8. No. 8 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMEMJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Piring; alat pengepel; gantungan baju pengeringan; panci dan wajan masak, non-listrik; panci masak, non-listrik;

peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; teko; teko kopi, non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 11:33:47
540   EtiketDID2021089785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 29-31 Castle Street, HIGH WYCOMBE, Buckinghamshire, HP13 6RU, United
Kingdom, HP13 6RU

BIRMINGHAM BIOTECH LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BHM & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===adjuvan untuk tujuan medis; akar obat; antiseptik; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan;

desinfektan untuk keperluan kebersihan; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kotak
P3K, terisi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan chemico-farmasi;
sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan farmasi; semprotan pendingin untuk keperluan medis; serat untuk keperluan
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 08:49:56
540   EtiketDID2021089892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PETA SELATAN BLOK B NO 5, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11840

BUDIMAN JOANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YTH
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Pengarah senar

pancing (digunakan pada batang pancing); alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; bobot
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(pemberat) pancing; colokan pancing; gulungan untuk memancing; joran pancing dan perlatan pancing; kotak peralatan
pancing [alat memancing]; kotak untuk umpan pancing; mata kail pancing; pancing bersandar; pancing mainan; pegangan
pancing; pemegang pancing; penggulung pancing; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat gulungan pancing; tongkat
pancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 09:48:59
540   EtiketDID2021089893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sarangmeduro RT 001 RW 001 Kel. Sarangmeduro Kec. Sarang Kab. Rembang
Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Sumiyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESTU DERMA + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Ungu, Hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 09:55:07
540   EtiketDID2021089894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Serang I rt002/rw002 Kec.Panggungrejo Kab.Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66174

andrianasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: adaraindo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, navy dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;

Bagian untuk peralatan pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Instalasi dan freezer pendingin;
Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang
bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Mesin pembuat es; Mesin
pendingin; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan untuk
penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Ruang
pendingin; air pendingin; alat pendingin minuman; aparat minuman-pendingin; aparat pendingin udara; aparatus untuk tujuan
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; instalasi
pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; kontainer berpendingin; kotak pendingin, listrik;
kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; lemari display pendingin; lemari pendingin;
membuat mesin es batu; menara pendingin air; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin pembuatan es krim;
minuman pendinginan dan es meracik mesin; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pembuatan es mesin;
pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau
sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan,
menyimpan; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin instalasi; pendingin
instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara yang dapat dibawa
kemana-mana; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin
udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; peralatan dan instalasi pendingin;
peralatan dan mesin pendingin; susu instalasi pendingin; unit pendingin air;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 09:56:29
540   EtiketDID2021089895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampus IT-PLN Jl. Lingkar Luar Barat Dur Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat
11750, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gardu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian dinas seragam; Pakaian wanita jeans; 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); Tutup kepala; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; celana formal; celana kasual; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian luar untuk wanita; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-
laki; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sandal jepit [alas kaki]; sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; tutup kepala anak-anak; tutup
kepala kulit; tutup kepala untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 10:05:50
540   EtiketJID2021089896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG Lontar I No. 10 RT 001/RW 006, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

Kwok Asakim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wellness Advocate 2019
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Penasehat Kesehatan sejak 2019
591 Uraian Warna : Hitam dan 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 dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan
insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan;
Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema
insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk
mengoperasikan komputer, sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan
yang beroperasi untuk akses Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran;
Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen
ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran
atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas
konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan
pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat,
informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang
teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di
bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya
dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer
global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan
bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
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perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk
penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi
publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi
perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-
barang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-
biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
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komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
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yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
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Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan
kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website;
Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang
lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang lain yang
berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengorganisasian
dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan
transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa
pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-
telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
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medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
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air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
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menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
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logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya
manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring
sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan
pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi,
wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik
untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh
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dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan
pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan
pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan
hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan
pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang
lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern
dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan
etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik
pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online;
Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan
penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan
kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk
penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan
ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan
pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat
perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan
ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas;
Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media;
Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak
komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris
ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel
atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan
layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel
dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari,
termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui
situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala;
Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti
ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang
dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan
toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu
kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan -
bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring;
Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan
penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang
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menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
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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 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 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 rak pengering untuk mencuci; 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 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 tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas
bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki,
koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan
komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep
timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk
liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran

Halaman 60 dari 808



khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang
media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan
atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain Perniagaan;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan
iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan
pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom
penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang
virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain;
Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas
pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan
kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk
membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan
basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
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mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-
barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli 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,
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deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-
barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
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;
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Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan 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 laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
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sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual bakso
goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online;
Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan
dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di
bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake
dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik;
Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet
di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan
mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya
baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca,
batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai
macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual
kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa
kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper,
kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan,
perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat
pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik,
karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual
pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri
serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko
Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes; administasi program diskon yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain;
administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan
real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi 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, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa
melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif
dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan,
skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel;
administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon;
administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui
penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang
memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya;
administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang
melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
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berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi;
distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan
penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan;
distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi
materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder
untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor
dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi
statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis;
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file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan
komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by
computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan Masyarakat; hubungan
masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik;
iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif;
iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa
bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk
bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan
periklanan; jasa bisnis, seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi
bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida,
aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi
bahan kimia; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk
anggur dan minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir
untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir
untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh
dan kopi; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris
mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau
grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk
mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk
peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran
atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir
untuk bahan bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir
untuk bunga [alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk
makanan olahan; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa
grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir
untuk minuman keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan
penyambung; jasa eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir
untuk tikar tatami; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa
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grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa
grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk
barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir
untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa
grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian;
jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup
lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir
untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir
untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian;
jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis;
jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk
persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk
produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir
yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang
berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang
berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang
berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang
berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak
lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa
informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa
informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan
informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka;
jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara
online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik;
jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan
komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub
pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam bidang
prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya
dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa
konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang
penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs
web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan
status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi
bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi
mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan
konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi;
jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
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rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan
oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan;
jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan,
implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi
(optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan
bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program loyalitas,
insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa promosi
penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi
voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; 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 daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
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peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa  data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan 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
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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 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
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan 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 oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-
barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
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otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
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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 ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa
informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk;
jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-
jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa,
fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak
yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka
panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa
pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan;
jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada
konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil
penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa
penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam
melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa
penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
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dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan penyediaan informasi
bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database
komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman,
tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga
berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu,
makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi dan
sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of
Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa
memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika; kompilasi data matematika
atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar
dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi
direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat
dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi
ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis
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data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi ke dalam
register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi informasi lingkungan
ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi statistik;
kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang
berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan sistem informasi;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi milis; kompilasi milis
langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe bisnis; kompilasi purwa
rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial; kompilasi statistik; kompilasi
statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik pasar; kompilasi statistik untuk
menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan
kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi
pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi;
konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan
informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di
bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi
kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis
mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi
pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja;
konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi
perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi
perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar;
konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang
berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor;
konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan
perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi
kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu
kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan
relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang
berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor,
bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor;
layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan
layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial;
layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen
produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen
tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
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personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program
sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan
orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur
dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang
kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir
dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis
yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel
perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan;
layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk
beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir
untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao;
layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda;
layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan
kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau
grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan
evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
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individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan
pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan
grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur
veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk
bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir;
layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir
untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula;
layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk
makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk
minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir
untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk
peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan
olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan
pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk
peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi;
layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan
mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan
dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir
untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk
senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir
untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan
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smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan
grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan
dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
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profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising;
layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis;
layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi
penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar
efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan
agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan
grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang
pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
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penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana
panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi,
boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan
sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang
berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan
persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan
independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon;
layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko;
layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga
oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan
registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah;
layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan
penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset
pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel
atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi;
layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus
elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk mesin permainan
video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan
grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan
olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya,
perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin,
bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang
belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui jaringan
komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui pesta di
rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan
oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel
disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko bunga;
layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh
toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis;
layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk
pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
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berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-
barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan
peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel
yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan
ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga;
layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan
dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan
dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel
yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan
kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan
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payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang
berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan
dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang
berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan
smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang
berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk
hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang
berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh
suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko
rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan
sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi
komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan
merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk
layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen
proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata
untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas
kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan
toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan
alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan
bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko
grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir
menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan
kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung;
layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan
pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko
grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir

Halaman 82 dari 808



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;
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;
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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
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
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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
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
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dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen
file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain;
manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran,
autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan;
manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen
penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku
cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia;
manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis
untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau
konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan
pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian
dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan
insentif karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi
kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar;
melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis
pasar; melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
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mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke
apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan
pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam
pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan
di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis;
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam
kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi
bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai
pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi
bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan
informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; memberikan informasi
komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan informasi
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan
mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari
perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs web;
memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi
perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk
konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk
makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan
menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang
penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi
karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan
informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas;
memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
memberikan saran yang berkaitan dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan
dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara
catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya
seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai
kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis
medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga
melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan
memelihara informasi dalam pendaftar; memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi
orang lain; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
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orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
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pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan
pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk
kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online;
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menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi
yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan)
dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian
pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan
layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis
dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan
dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; merchandising produk
untuk orang lain; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan
manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk
pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi
kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi
kontrak mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat
perbelanjaan di situs web; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi
komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing;
operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen
program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan
komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial,
promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi;
organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang
pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan
pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti;
pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran;
pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak
lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya,
dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
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pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan dan layanan penagihan yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi;
penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di
situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk
orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor;
pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran
pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan analisis di
bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei
bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang
berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel;
penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung);
penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin;
penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan
busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan
skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif
promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari
barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam
renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer;
pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara
elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan;
pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye
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komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan
pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan
strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan
masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan penjualan melalui elektronik;
pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui
pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan
komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian
pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata
terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengoptimalan lalu
lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian kepribadian untuk
keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian psikometri untuk pemilihan
personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk
menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis
statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan dengan analisis pasar; pengumpulan
informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan informasi riset pasar;
pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan
jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi
dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan
analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian
risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk
menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel
dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir
perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei,
bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts
kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas;
penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang
untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat
untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal
dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia
sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk
memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan
kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada
pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk
keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran;
penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs
web; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang
manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan
informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial;
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penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan
informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk
kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan
barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan
jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan
informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa
perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel
melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat
diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain
terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web
dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan bisnis yang tidak
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berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi
iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan
busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan, pengembangan dan
implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan
global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan;
periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan
(billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan
mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus;
periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan
bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan
dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan
periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan
perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi
dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan
inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan
laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan;
persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan
pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan;
persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei
opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi
komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan,
agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang
dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi
barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer;
presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya;
presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua
jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio
dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi;
produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan
dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi
acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga;
promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa pihak lain melalui
perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan
dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial
profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para
anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain);
promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak
ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada
titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna
istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan
untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak
lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan
kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; promotion of business opportunities; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi
pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon
atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; providing local products for the purchase of overseas customers (opposite direct
purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas
teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran;
publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan
komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi,
iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp, coupon, point  accumulation type  card franchise,
member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang proses bisnis; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen pegawai; rekrutmen personel
manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf lapangan bandara;
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rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen; riset atau analisis pemasaran; riset
bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar;
riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; riset perilaku pembelian; ritel kartu prabayar
pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis;
rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer,
jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan
dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan
manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan informasi bisnis; saran dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis; saran dan
konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis;
saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi
(pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas disediakan online
melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas;
showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi
informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data
komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan
sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara
olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan
kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil;
sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi
bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi
dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi
kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu
layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran
dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi
ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor
promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo;
sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi
pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi;
studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi
pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran;
studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier;
survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar;
tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil;
toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik;
toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel,
furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin,
plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan
peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis,
meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan,
kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal &
guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang
menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko
yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi
pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar; yang
mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi
telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/
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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

19/12/2021 10:09:43
540   EtiketJID2021089897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN JAYENGRONO NO. 2 - 4, SURABAYA - 60175, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60175

PT. LAMICITRA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JEMBATAN MERAH PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir; jasa grosir dan eceran; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 11:56:37
540   EtiketDID2021089898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jambu No. 88, RT.005 RW. 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ETSUKO & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ETSUKO Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Makanan untuk bayi dengan

kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Produk
nutrisi untuk keperluan medis; Susu untuk bayi dan jabang bayi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; celana popok bayi,
celana sekali pakai; makanan untuk bayi; popok bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok
celana bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu formula
bayi dan makanan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 11:57:38
540   EtiketJID2021089899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara Palma Lt 17 Unit #17-02B, Jalan HR Rasuna Said x-2 Kav 6,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

PT PUBLIC GOLD INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUBLICGOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
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perhiasan; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko
perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan
dengan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel
online yang menampilkan perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual perhiasan; toko yang
menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 12:14:54
540   EtiketJID2021089900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jambu No. 88, RT.005 RW. 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ETSUKO & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ETSUKO Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel; administrasi franchise (waralaba); jasa

penjualan secara online; jasa-jasa perdagangan online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 12:16:50
540   EtiketJID2021089901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mercedes Benz, Perum Taman Putri Blok O No. 04, RT. 02 RW. 012, Desa
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16965

PERKUMPULAN PEKERJA BURUH INDONESIA (PERBURI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERKUMPULAN PEKERJA BURUH INDONESIA (PERBURI) + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PERKUMPULAN PEKERJA BURUH INDONESIA (PERBURI) = Merupakan Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka

kesejahteraan anggota dan keluarganya; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Organisasi
masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan;
jasa advokasi hukum; jasa dukungan hukum; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa
penasihat hukum; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; layanan bantuan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 12:17:05
540   EtiketDID2021089902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Indrakila Golf 7 RT 005/ RW 011, Kota Malang, Jawa Timur
Siane Kristanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOFIBER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, coklat, dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Suplemen diet, nutrisi,
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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; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 07:54:02
540   EtiketD162021089956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gunung Lingga IIA/1DPS, Br/Link Dukuh Sari, RT.00, RW.00, Kel/Desa
Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali.
(80117), Kota Denpasar, Bali, 80117

Ida Ayu Puspa Eny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IWAK ARUMERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu; Putih; Hitam;
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arak Masak Hon Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Brendi (minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol)

dalam bentuk minuman beku; Minuman Tuak; Minuman anggur beralkohol dilindungi oleh sebutan asal "Champagne";
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 brendi; Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras aprikot Jepang; Tequila; Vodka; arak
beras suling; arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; campuran margarita (koktail) beralkohol; champagne (minuman
keras); champagne (minuman keras) cocktails; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs
(minuman keras dengan penambahan gula); eggnog (minuman susu telur) beralkohol; grappa (minuman beralkohol); koktail
brendi (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail vodka; margarita (minuman beralkohol); minuman beralkohol berbahan
dasar minuman keras (Liquor); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah beralkohol;
minuman buah beralkohol yang disuling; minuman keras (herbal); minuman keras [suling]; minuman keras beraroma
[minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman keras blackcurrant;
minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan
(tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; pendingin anggur [minuman beralkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:20:31
540   EtiketD242021089957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOTONG ROYONG, KEL. BAGIK PAYUNG SELATAN, KEC. SURALAGA,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83652

HUSNAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Siong Kete Coffee
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 : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:27:28
540   EtiketD222021089958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KENARI GG.JAGUNG NO.6, RT. 5/RW. 2, SEMAKI, UMBULHARJO, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

SRI MULYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR MULYA RASA
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 : ===Ayam olahan ; Olahan ayam kampung; Sayuran dan buah olahan; Tahu Bakso; bakso; buah dan sayuran olahan; kacang

tanah, diolah; sayuran olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:34:59
540   EtiketJ152021089959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HATI MULIA NO. 11, RT.005/ RW.003, KEL. MATTOANGIN, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90121

MUH. IRWAN TRIPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nasi goreng KLASIK + Logo (NGK)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:35:10
540   EtiketD222021089960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AZZAFIRA RESIDENCE E 1, PLAKARAN, RT. 2/RW. , BATURETNO,
BANGUNTAPAN, BANTUL, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

CHAIRUNNISA' FITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENOYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Kue; Roti manis; brownies; donat; kue bolu; pizza; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:41:01
540   EtiketDID2021089962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya Kusuma Gg. XI RT 004 RW 001 Dawuhan, Situbondo. Jatim, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur, 68311

Putri Eka Mardianingsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Puthie Beauty Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan coklat
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 .;
Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
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keperluan kosmetik; kosmetik untuk bibir; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; losion untuk tubuh; pelembab
kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:46:10
540   EtiketD222021089964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMESU, BANJARARUM, RT. 72/RW. 36, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON
PROGO, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

TUTI WIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBA Fertipro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 08:57:29
540   EtiketD222021089965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOMODARAN, SOMODARAN, RT. 2/RW. 10, BANYURADEN, GAMPING,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RATNANINGSIH PUJIANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K'bain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang, diolah; kacang tanah, diolah; olesan berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:04:20
540   EtiketJID2021089966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT RAYA NO. 35 A, KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. SUMBER MITRA BAHAGIA

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 :

: JP HOTEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel, penginapan, dan

akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penginapan; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa resort; Jasa vila; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Penginapan untuk liburan; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran;
Perhotelan; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran vegetarian; Warung makan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa katering; jasa
penginapan wisatawan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan hotel; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan lounge hotel;
layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan
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perawatan kesehatan; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan
wisatawan; layanan restoran udon dan soba; layanan snack-bar dan kantin; memberikan informasi online terkait pemesanan
akomodasi liburan; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; pemesanan hotel; pemesanan penginapan;
pemesanan penginapan sementara; penginapan turis; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan
online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan handuk untuk hotel; persewaan tenda;
reservasi dan pemesanan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:08:14
540   EtiketDID2021089967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Tugu Mutiara Blok A No. 3 Desa. Sampora, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat, 45556

udi juhadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ajaib.men
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 yang diresapi dengan sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:10:26
540   EtiketDID2021089968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. ROYAL SPRINGHILL RESIDENCES TWR MARYGOLD LT. 3 U RT 004 RW
011 KEL. PADEMANGAN TIMUR, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA PROV.
DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ELLYA SOLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: de' StarLab + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,

pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; kosmetik perawatan kulit; make-up [kosmetik]; produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:11:20
540   EtiketDID2021089969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citro Manggisan Rt.3/Rw.2, Kel.Kalijoso, Kec.Secang, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah, 56195

Hasan Agus Wiratomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: citramata
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Coklat tua dan coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kayu; Furnitur taman dibuat dari kayu; Patung kayu; Patung-patung yang terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif

[ornamen] terbuat dari kayu; furnitur dari kayu; furnitur taman dari kayu; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu;
karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni yang terbuat dari kayu; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu
dekoratif; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kayu; ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; patung desktop yang terbuat
dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung, patung dan
karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-
patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; ukiran kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:12:18
540   EtiketJ222021089970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANCASAN KLEBEN GG.ABIMANYU NO.44 C, KLEBEN, RT. 3/RW. 25,
PANDOWOHARJO, SLEMAN, SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

FARHAN ALFIAN ADIFAZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Youth Digital Imaging
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa studio fotografi; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing),

mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:16:23
540   EtiketD152021089971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HATI MULIA NO. 11, RT.005/ RW.003, KEL. MATTOANGIN, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90121

MUH. IRWAN TRIPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAXGOR! + Logo
Merek Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:21:32
540   EtiketJID2021089972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Borobudur, KM 2, Selak Pabelan I, Kecamatan Mungkid,, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 56512

PT. TIRTA MERTA ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TMA TIRTA MERTA ANUGERAH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-
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impor; Jasa periklanan online; Layanan ritel department store; TOKO SERBA ADA; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa periklanan; jasa toko
serba ada retail secara online; layanan perwakilan penjualan; minimarket; promosi penjualan; supermarket; toko online; toko
swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:22:55
540   EtiketDID2021089973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU SENTANI UTARA VIII H3 i 18 RT. 005 RW. 012 KELURAHAN
MADYOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG, Kota Malang,
Jawa Timur, 65139

ABDUL HAMID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARISONA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Padi-padian (benih); Produk-produk benih

pertanian; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan pertanian;
benih untuk menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit; bibit dan bahan tanaman; bibit tanaman;
tanaman, bibit dan bahan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:23:11
540   EtiketD102021089974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL ANGGUR RT 7 RW 2 KEDUNGPEDARINGAN, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65163

ALI WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TENARO
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:24:34
540   EtiketJ242021089975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN TEGAL DESA MENINTING, KEC. BATULAYAR LOBAR, Kabupaten
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83355

SAIFUL HAQ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oke Las
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih, Orange, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:26:07
540   EtiketD102021089976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAYA BOKOR RT 3 RW 1 BOKOR, Kabupaten Malang, Jawa Timur
SUDUHU DAKHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pia Aine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:26:29
540   EtiketD102021089977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TRUNOJOYO RT 26 RW 3 GONDANGLEGI KULON, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65174

M. ARIF EFENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arvy's Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti manis; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:31:59
540   EtiketJID2021090096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan Raya bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor, Kabupaten sumedanf, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, 45363

Universitas Padjadjaran, Muhammad Rizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Scholar Room
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Invoicing perpajakan;

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 konsultasi bisnis;
Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan; Konsultasi manajemen bisnis di bidang
perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di
luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil
zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan,
tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan
pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di
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dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan
masyarakat; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan
penyewaan properti liburan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan permintaan
untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; bantuan administrasi dalam
menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa
konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa
konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang
berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran;
jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; 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
periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pencaharian karyawan-karyawan; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan 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 untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke
dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
pencarian sponsor; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi manajemen
bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi
nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan
akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan
bisnis, dan sumber daya manusia; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks
perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk
memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya;
membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; 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; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:33:39
540   EtiketD242021090097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATILUHUR V BLOK K/27 BTN KEKALIK BARU, KEL. KARANG PULE, KEC.
SEKARBELA, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

RENI NURSAFITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAWO COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange, Hijau, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:33:48
540   EtiketDID2021090098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. Sutami Km. 9, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Lampung

PT NATURA PERISA AROMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam industri kosmetik; minyak untuk digunakan dalam

pembuatan dan pengolahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:34:38
540   EtiketJID2021090099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mall Phinisi Point Lt UG - 40, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DRG. ANNAWATY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNA WIJAYA DENTAL CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU; MERAH;HITAM;UNGU;BIRU DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:37:17
540   EtiketJID2021090100

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 :

: QUICK LANE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : QUICK LANE = jalur cepat
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:40:10
540   EtiketDID2021090101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl Komodor Halim Perdanakusumah kec. makassar, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13610

R Surya Nuswantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPXpress
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAPXpress
591 Uraian Warna : warna ungu untuk gambar panah dan kata "press", warna orange untuk kata SAPX
511 Kelas Barang/Jasa : 21
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir;
cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat
gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Piring makan; Tumbler [gelas minum]; gelas minum; mangkuk
sup, bukan dari logam mulia; mug, bukan dari logam mulia; piring hidangan untuk penyajian; piring untuk hidangan; piring,
mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; wadah minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:42:45
540   EtiketDID2021090102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAG
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengembus (mesin); Apron (bagian mesin); Bantalan anti gesekan untuk mesin; Bantalan untuk poros transmisi; Blok

bantalan penyangga untuk mesin; Camshaft untuk mesin kendaraan; Cincin bola untuk bantalan; Filter udara untuk mesin ;
Kap [bagian dari mesin]; Landas poros (bagian-bagian mesin); SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk katrol
bagian dari mesin; alat [bagian mesin]; aparatur knalpot [bagian mesin]; as untuk mesin; bantalan anti gesekan untuk mesin;
bantalan bola; bantalan geser untuk mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin;
bantalan self-oiling; bantalan untuk mesin; bensin meteran pompa; bensin pompa untuk stasiun layanan; camshafts mesin;
distributor untuk mesin kendaraan; filter bahan bakar; filter oli untuk motor dan mesin; jembatan rol; karburator; katup
[mekanis] untuk mengatur aliran fluida; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-bagian mesin]; katup
sebagai komponen mesin; kepala silinder untuk mesin; knalpot untuk motor dan mesin; kompresor [mesin]; kontrol hidrolik
untuk mesin, motor dan mesin; konveyor (mesin); kopling dan peralatan untuk transmisi daya, selain untuk kendaraan darat;
kopling poros [mesin]; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk mesin; kopling, selain
untuk kendaraan darat; lubricators [bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen mesin); memicu magnetos;
mengemudi rantai untuk mesin; menyisipkan bantalan untuk mesin; mesin bubut [mesin alat]; mesin hidrolik; mesin hidrolik
dan aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin menggembleng; mesin pengecoran; mesin penggiling; mesin sentrifugal; mesin
terbang-roda; notchers [mesin alat]; panduan untuk mesin; pemotong [mesin]; penekan [mesin untuk keperluan industri];
pengolah tanah [mesin]; peralatan mesin; peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; perangkat pengapian untuk mesin
pembakaran internal; pisau [bagian dari mesin]; pompa [mesin]; pompa air untuk mesin kendaraan darat; poros untuk pompa;
roda mesin; sabuk transmisi listrik untuk mesin; sabuk untuk mesin; sikat [bagian dari mesin]; sil mekanik [bagian mesin];
sistem dan komponen pemasukan udara untuk motor dan mesin; transmisi untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:45:40
540   EtiketDID2021090103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. Sutami Km. 9, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Lampung

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & 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 : ===minyak atsiri citron; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:45:57
540   EtiketDID2021090104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayjend Sutoyo Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara
BETI KUMALA SARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WG WHITENING GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, 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; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Bedak muka
putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli;
Cat alis; Gel alis; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); 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 bernutrisi; Krim creambath; 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 pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Kuku buatan; Lip
tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Malam untuk
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih kulit non medis; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah
pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk
bibir; Perona Pipi; Perona mata; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu,
sediaan pembersih kulit dan badan; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit;
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pemutih 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 matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Semprotan pelembab wajah;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Warna alis; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu
perekat diri; amplas untuk mengasah pensil gambar; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan  untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; balsem bibir tanpa obat; 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; bilasan pemutih gigi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bulu mata palsu; busa pembersih kulit;
cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; celak mata; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
untuk kulit; decalcomanias untuk kuku; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit;
garam pemutih; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel mandi, krim dan minyak; gel mata;
gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; jel
dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan pembersih kulit; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; 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-bintik; krim anti-bintik 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
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berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
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 kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim
pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim 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, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin bahan kulit; losion  untuk kulit; 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 pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion susu
matahari kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk memperkuat kuku; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus
krim; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pemutih kulit wajah; masker rambut
dan kulit kepala; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak dan lotion penyamakan
matahari; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
perlindungan matahari; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; 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; mousse perawatan kulit; overlay memahat
kuku [kosmetik]; palet pengkilap bibir; pasta pemutih gigi; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pelembab; pelembab anti-
penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembentuk garis bibir; pembersih berbentuk krim; pembersih kulit; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam
bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi
(strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat
kuku remover; pencerah kulit; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengawet untuk kulit [poles];
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penghilang cat
kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; peningkat bawah mata;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyegar kulit; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
rambut dan produk pemutihan; poles untuk kulit; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
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primer kuku [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; riasan mata; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun untuk kulit; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata;
salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan
pengobatan kulit terbakar; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan
dari matahari; sediaan buffing kuku; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan
perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 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 rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan
perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit 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 sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perbaikan kuku; sediaan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan untuk melindungi rambut dari
sinar matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan 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, termasuk krim, gel, dan
mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semir sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa
kacamata; strip pemutih gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; tips kuku; tisu
diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; topeng kulit kepala; warna alis dalam
bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:46:29
540   EtiketD242021090105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ABDUL KADIR MUNSYI PUNIA SABA RT 002/RW 087 , Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83126

DEDI SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNUNG SASAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hijau, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:47:06
540   EtiketDID2021090106
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung CM
Jl. Matraman I No. 9
Jakarta 13150, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. XIRKA DAMA PERSADA

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 :

: XOoey
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : XOoey : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Chat dan email application ( software); Musik yang dapat diunduh; alat

penyimpanan data; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi
pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; file video yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh;
kartu [RAM] memori akses acak; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pintar (kartu chip); kartu sirkuit terpadu; perangkat
keras komputer; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer e-
commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan
pengguna lain; printer untuk digunakan dengan komputer *; program komputer; program pengoperasian komputer terekam;
program permainan komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh; server komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:48:39
540   EtiketDID2021090107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KECIL RT/RW 002/008 KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROMADIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tsabat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Busana Muslim; Celana pendek selancar; Gamis pria; Ikat pinggang; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; 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; Songkok (Peci); Sweater; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blazer; blus; celana bayi [pakaian];
celana boxer; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana renang; celana untuk dipakai; jaket denim; jas hujan; jas
hujan ponco; jeans biru; kaos; kemeja; lapisan pakaian jadi; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian olah raga; pakaian
seragam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok; rompi;
sarung tangan; seragam; setelan jas; singlet; stoking; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:48:56
540   EtiketDID2021090108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PUTRI HIJAU NO.5-H LKXVI, KEL. PULO BRAYAN KOTA, KEC. MEDAN
BARAT, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara

MAWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMU GOSOK CAP ORANG TAN POI SUA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, KUNING, HITAM, MERAH, PUTIH, ABU-ABU TUA, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak untuk keperluan

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; minyak obat; minyak pijat obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:50:33
540   EtiketJID2021090109

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 :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:50:41
540   EtiketDID2021090110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukamulya No, 61, Sukajadi, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163
PT Patsaic Multi Sains

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PATSAGYN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PATSAGYN = Patsaic Gynecology
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 37, 5, 7, 9, 10, 42, 11, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas termal===

===Pemeliharaan dan perbaikan dengan pemantauan jarak jauh kondisi pengoperasian bagian-bagian medis atau kedokteran
hewan; Pemeliharaan dan perbaikan dengan pemantauan jarak jauh kondisi pengoperasian komputer dan perangkat periferal
komputer; sterilisasi alat bedah===
===anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; infus obat; oksigen untuk keperluan medis===
===Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; Peralatan untuk mencuci, membersihkan instrumen dan
perlengkapan bedah dan medis; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; pompa hisap===
===Pengisi daya baterai pipet elektronik; Peralatan pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu
untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat ukur tinggi badan; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat
seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk
memantau dan mengelola informasi medis pasien; inkubator untuk penggunaan laboratorium; kabinet aliran laminar untuk
penggunaan laboratorium; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium; lensa pembesar; pengisi daya baterai untuk pipet
elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan,
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis
kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; pipet elektronik; pipet elektronik untuk
penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; sentrifugal klinis; sentrifugal
laboratorium; termometer untuk penggunaan laboratorium; timbangan berat badan===
===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP);
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Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat medis
ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam
tubuh melalui darah; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep
berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat
medis monitor Ritme jantung; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis
sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Belat (pembedahan); Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara
untuk bernapas; Gergaji untuk keperluan pembedahan; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Kompresor (pembedahan);
Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Meja bedah; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Penghangat tubuh bayi;
Peralatan bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai
dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari
campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau
masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan;
Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa
jarum suntik dan pompa infus; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Selang infus; Spirometer [peralatan medis];
Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; alat medis, yaitu,
sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk
pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan
visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi,
penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; aparat bedah dan instrumen untuk
digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis,
gigi atau kedokteran hewan; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur bedah;
aparatus untuk terapi ultrasound; bedah dan peralatan medis dan instrumen; catgut bedah; colposcopes; infus set; inkubator
untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; kateter bedah; kompresor bedah; kursi perawatan pasien medis; lampu bedah;
lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu untuk tujuan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker wajah untuk
penggunaan bedah; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); menjatuhkan pipet untuk tujuan medis;
otoscopes; pahat bedah; panas lampu untuk tujuan medis; pemeriksaan medis lampu; penghangat bayi untuk penggunaan
medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; perangkat infus untuk keperluan
medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang
terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat
lunak pengoperasian; stetoskop; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis;
termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk keperluan medis; topi bedah; ventilator medis===
===Pemantauan peralatan dan instrumen medis jarak jauh melalui jaringan komputer; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan
atau pemeliharaan peralatan dan instrumen bedah dengan sistem komputer; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan atau
pemeliharaan peralatan dan instrumen medis oleh sistem komputer===
===Penghangat selimut; Ventilator; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; sterilisasi
untuk instrumen bedah; ventilator turbin [aparat ventilasi]===
===troli *; troli laundry===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:55:17
540   EtiketJID2021090111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha ADPD, Jl. Buncit Raya No. 101 D-E, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510

PT. Real Mitras Buana, Ana Rozanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RMB = suatu penamaan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen proyek konstruksi (penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan); Jasa penyusunan konstruksi;

Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya,
semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat
yang dapat mempengaruhi hasil proyek; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa
teknik konstruksi [desain konstruksi]; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa teknik konstruksi [studi proyek
teknis di bidang konstruksi]; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi;
manajemen proyek konstruksi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan di luar
lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; melakukan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; membangun
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manajemen proyek [penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan]; pekerjaan kerekayasaan, persiapan rencana
konstruksi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyusunan dan konsultasi konstruksi yang berkaitan
dengannya; penyusunan konstruksi; perencanaan konstruksi; studi proyek teknis di bidang konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:56:12
540   EtiketDID2021090112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulak Kapal Permai AC.1 No.43, RT.011 RW.014, Jatimulya, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17510

Fransisca Cindy Liana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: vention
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; dompet; koper; tas===

===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; 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===
===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:56:20
540   EtiketDID2021090113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANDENGAN UTARA 1 RT 004 RW 011 KEL/DES. PEKOJAN, KEC.
TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. WINSGUN BERKAH KOSMETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLENDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Kosmetik untuk spa;

Krim wajah (kosmetik); Losion dan spray untuk tubuh; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih
toilet; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun tangan cair; Scrub
untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); air parfum; baby oil [perlengkapan mandi]; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de toilette; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit kosmetik;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik 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 pelembab kulit [kosmetik];
krim pembersih [kosmetik]; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wangi [sediaan toilet]; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk keperluan toilet; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum; parfum cair; parfum dan air toilet; pelembab wajah kosmetik; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik; perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewarna kosmetik; pomade rambut; pomade
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rambut untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk toilet; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sachet
parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan rambut; serum bulumata; serum jenggot; serum kulit (kosmetik); serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; shampo rambut; shampoo ketombe; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:56:31
540   EtiketDID2021090114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Walet Blok SF-9 No. 5, RT 003/RW 009, Kel/Desa Sindang Sari,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Juarsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEKE CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KEKE CRAFT, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Ungu, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:56:57
540   EtiketDID2021090115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. Sutami Km. 9, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Lampung

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; minyak angin aromaterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:58:51
540   EtiketDID2021090116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUKOMANUNGGAL JAYA I NO. 59 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60188

WISENTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===KISI KISI AKI (ACCU); Sensor aki deteksi aki; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter;

baterai; baterai kering; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; kabel aki; kabel jumper accu; komutator (Alat Pengisi
Accu); peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; sensor aki===
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===KISI KISI AKI (ACCU); Sensor aki deteksi aki; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter;
baterai; baterai kering; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; kabel aki; kabel jumper accu; komutator (Alat Pengisi
Accu); peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; sensor aki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 13:58:56
40-2021-0161487 05/08/2021 KR

540   EtiketJID2021090117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Hyundai 1-cha Apt., Gaepo-dong) 103-1003, 303, Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul,
06320, Republic of Korea

KIM, Hye Yeon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Temple On The Beach
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Temple On The Beach = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan disc jockey; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan budaya; organisasi

pertunjukan hiburan; penampilan konser; penyelenggaraan pertunjukan sulap; pertunjukan musik; presentasi pertunjukan
langsung; presentasi variety show===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:04:21
540   EtiketDID2021090118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Epicentrum Walk Lantai 3 A307-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna
Said, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT CAKRAWALA PRO MOTORINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
Jalan Pintu Air Raya No. 36H  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTORKLIK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti-silau untuk mobil; As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda

motor; Asbak mobil; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Batang penggerak untuk mobil; Batang penghubung untuk
kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi plastik dan fiberglass untuk
motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; Cranket untuk sepeda motor;
Dudukan stang untuk sepeda motor; Headset (bagian sepeda); Jok sepeda; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer
untuk sepeda motor; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor;
Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan
truk; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel
sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mobil
Transmisi Otomatis ( CVT ); Nap untuk roda sepeda; Pedal stater sepeda motor; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor;
Pengatur keseimbangan mobil; Poros untuk mobil; Rem cakram untuk mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; SEPEDA YANG
DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sepeda listrik; Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda
motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar
tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Tas organizer, jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan
interior mobil; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil
berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor; WIPER KACA MOBIL; anti-pencurian kunci untuk
digunakan pada roda mobil kemudi; atap geser untuk mobil; atasan lembut untuk mobil; badan untuk kendaraan bermotor;
bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian
struktural kursi depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk mobil;
bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam
untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban
untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan rem untuk mobil;
batang banci untuk sepeda; behel jok sepeda motor; bel sepeda; bemper untuk mobil; bermotor golf cart [kendaraan]; engkol
sepeda motor; engsel mobil; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; freewheels untuk sepeda;
freewheels untuk sepeda motor; gigi untuk sepeda; gril mobil; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor;
grip tape untuk setang sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jendela
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mobil (depan & belakang); jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor;
kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk mobil; kaca spion
untuk mobil; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor;
kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong-kantong untuk pintu
samping mobil; kap mesin untuk mobil; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-
kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility
vehicles) ; keranjang disesuaikan untuk sepeda; klakson peringatan untuk sepeda motor; konsol sebagai bagian dari interior
kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi balap untuk mobil; kursi mobil; kusen pintu mobil; lengan ayun sepeda motor;
memanfaatkan untuk kursi mobil; mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin kendaraan bermotor; mesin mobil, bagian-
bagian dan perlengkapannya; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil balap, bagian-bagian dan
perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mudguards sepeda motor; mudguards untuk mobil; non-selip
perangkat untuk ban mobil; operator ski untuk mobil; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal
sepeda motor; pegangan untuk pintu mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk
sepeda motor; penarik tambang-mobil; pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penghalang
cahaya matahari untuk jendela mobil; penjaga rantai untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup berbentuk
untuk mobil dan mobil balap; penutup mesin (kap mobil); penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup sadel untuk
sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; perangkat airbag untuk mobil; peredam kejut
untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pintu untuk
kendaraan bermotor; pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
sepeda motor; power windows untuk kendaraan bermotor; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi untuk mobil; rak
bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak ski untuk mobil; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk
sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk sepeda
motor; rem sepeda; rem sepeda motor; rem untuk kendaraan bermotor; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk sepeda; roda
mobil; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; sadel
untuk sepeda atau sepeda motor; sandaran kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil;
sarung jok untuk mobil; sarung untuk sepeda (sepeda motor); selimut dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda
motor; sepeda; sepeda balap; sepeda balap jalanan; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda motor; sepeda motor listrik;
sepeda motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda pengiriman; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-
anak; setang sepeda motor; sidecars sepeda motor; sistem alarm kendaraan bermotor; skuter mobilitas; spatbor [bagian-
bagian kendaraan darat]; spindle untuk sepeda; standar sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda; stang ujung untuk
sepeda; suku cadang trim interior untuk mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tas sepeda; tempat membawa anak untuk
sepeda; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tromol mobil; tromol sepeda motor; tuas gear shift
untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wiper kaca depan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:06:23
540   EtiketDID2021090119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung CM
Jl. Matraman I No. 9
Jakarta 13150, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. XIRKA DAMA PERSADA

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 :

: XOoey
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : XOoey : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat untuk pernafasan buatan; Aparatus

pernapasan medis; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Filter udara untuk digunakan dengan
aparatus pendukung pernapasan; Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; alat untuk mengukur
kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; masker pernapasan pelindung
untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; vaporizers untuk pengobatan kondisi
pernafasan atas; ventilator medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:07:04
540   EtiketD222021090120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SELOKAN MATARAM 16 TRINI, TRINI, RT. 7/RW. 18, TRIHANGGO, GAMPING,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ERNI LESTARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dapur asiGo miraos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam goreng rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:07:59
540   EtiketD242021090121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYA PENGHULU AGUNG BLOK B NO. 18  AMPENAN , Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83114

AMILA MANGIVERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GILIA LOMBOK PEARL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan mutiara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:09:13
540   EtiketDID2021090122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CAKRABUANA BLOK E4 NO. 18 RT. 002/RW. 007, KARANG TIMUR, KEC.
KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG , Kota Tangerang, Banten, 15157

BEZARO KRISANTUS ZAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR MAMI CHRIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Cokelat & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu untuk kesehatan; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman kunyit asem (jamu); jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu-
jamuan pelangsing tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:09:30
540   EtiketDID2021090123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. Sutami Km. 9, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Lampung

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===pabrik rempah-rempah, selain dioperasikan dengan tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:09:32
540   EtiketDID2021090124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warung Buncit Raya No. 38A, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12740

PT Semesta Bolo Transindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMBODO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 39, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain===

===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara===
===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa transportasi; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu,
penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; Transportasi;
Transportasi penumpang; jasa pemandu wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa transportasi dan penyewaan
kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik
penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan reservasi transportasi; logistik barang, yaitu, logistik rantai
pasokan  dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, atau truk; logistik transportasi; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; mengatur transportasi untuk
pelancong; mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan transportasi; penyewaan kendaraan transportasi;
transportasi barang; transportasi barang dengan truk; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi bus; transportasi
dan pengiriman barang; transportasi dan penyimpanan barang; transportasi kendaraan; transportasi melalui darat; transportasi
mobil; transportasi orang; transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dengan
bus; transportasi penumpang melalui jalan darat; transportasi truk; transportasi wisatawan===
===aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran;
aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:09:44
540   EtiketDID2021090125

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 :

: MASSCHO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Dasar 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:13:06
540   EtiketDID2021090126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. KELIK PERMATA REGENCY C-51, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11420

OUMAR DOUCOURE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOUCOURE HAMIDOU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:14:27
540   EtiketD062021090127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prum Bougenvil 2 Blok R No. 16, Perumnas Way Kandis, Kec. Tanjung Senang,
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35131

Nurmaya Clara Simarmata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Masumi drink
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan

dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar
buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman obat; minuman
suplemen gizi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:14:27
540   EtiketD222021090127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGADINEGERAN MJ.3/82 , RT. 11/RW. 3, MANTRIJERON, MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

SRI PRANATANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kenanga Pranata
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:15:27
540   EtiketDID2021090128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA 2 BLOK D-1/12 RT004 RW019 KEL.PEGADUNGAN, KEC.KALI DERES,
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

EDI SUTRISNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINK HELMET
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacamata untuk pengendara motor; Pelindung tutup kepala; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk

melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung
untuk pengendara; helm untuk pengendara sepeda motor; kacamata scuba; kacamata untuk pengendara sepeda motor;
pelindung kepala untuk keselamatan; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tutup kepala menjadi helm
pelindung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:16:36
540   EtiketDID2021090129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S. Parman Kav 28 SOHO PODOMORO CITY Floor 40th unit 4001, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. NEW ECOLOGY ENERGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solar Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bakar biodiesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:18:30
540   EtiketDID2021090131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imbanagara Raya No. 18 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46219
EMI SOPYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBU EMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat Tua, Coklat Muda, Putih
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

20/12/2021 14:20:30
540   EtiketDID2021090132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan raya nanjung no 83 RT.01/13  Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat
 Irul salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BE HUMBLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:20:42
540   EtiketJID2021090133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung CM
Jl. Matraman I No. 9
Jakarta 13150, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. XIRKA DAMA PERSADA

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 :

: XOoey
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : XOoey : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Distributor alat kesehatan; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan

Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Perdagangan besar
komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:23:08
540   EtiketDID2021090134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. THOMSON SELATAN 2 NO. 27, GADING SERPONG, Kabupaten Tangerang,
Banten

CV. INDO STOCKLOTS

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 :

: mymillenia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat kepala (pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];

Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sol sepatu; alas kaki; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian];
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra;
bulu tiruan [pakaian]; cardigan; celana; celana dalam; celana leging; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; ikat
pinggang [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos oblong; kaus kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis];
kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; mantel; muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian jadi;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian seragam; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk
pakaian; sandal; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga;
sepatu sandal; stoking; sweater ringan; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:25:24
540   EtiketDID2021090135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoarjo 1/66, RT/RW: 002/006, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116

Mikha Raymond Mintoro, Stanley Horianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRGEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 122 dari 808



591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Body kit

kendaraan; PENUTUP SETIR KENDARAAN; Panel interior untuk mobil; Tas organizer, jaring, dan baki yang disesuaikan
khusus agar pas dengan interior mobil; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; batang setir; bingkai plat nomor
kendaraan; bola setir kendaraan; breket plat nomor; cermin interior untuk kendaraan; gagang pintu eksterior dan interior untuk
kendaraan; interior pelindung untuk kendaraan; kantong interior untuk kendaraan; konsol sebagai bagian dari interior
kendaraan; panel bodi untuk kendaraan; panel interior untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan; penghubung setir; pilar
bodi atas kendaraan; plat penyangga; serat karbon trim interior untuk mobil; setir bergigi; setir untuk kendaraan; suku cadang
trim interior untuk mobil; tempat plat nomor; trim interior untuk mobil; velg jeruji; velg racing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:25:42
540   EtiketDID2021090136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ir. Sutami Km. 9, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Lampung

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak inti sawit untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak

sawit untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:27:03
540   EtiketD242021090137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HOSCOKRO AMINOTO GG. BHINEKA NO. 6 KAMASAN MONJOK, KEC.
SELAPARANG, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127

Dr. ARMIANI, S.E.,M.Ak.,CPMA.,CFTax.,CLMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dae_Aji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu dan produk hasil olahan susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:27:10
540   EtiketDID2021090138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Abimanyu VIII/31, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50131
Oh Maressa Wintora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meiloon
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru tua, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kurung pemasangan speaker; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan

handset telepon digunakan bebas genggam; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada
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speaker; sistem loudspeaker; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras
suara; speaker nirkabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:28:58
540   EtiketDID2021090139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI CIKARANG MAKMUR BLOK H8 NO 05, CIKARANG SELATAN, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17530

PT INDO DISPO SEJAHTERA

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 :

: DISPOMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===KASA STERIL UNTUK MEDIS; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Sarung tangan lateks obgyn

untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; infus set; jarum suntik; plester gips untuk tujuan ortopedi;
plester kinesiologi; sarung tangan bedah; transfusi set===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:31:15
540   EtiketDID2021090140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Ajinomoto Co., Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ananda Ramadhan Maulana SH
Mayapada Tower  Lt 5  Jalan Jenderal  Sudirman Kavling  28

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJIRISE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstra ragi untuk makanan; bumbu; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain

minyak esensial, untuk minuman penyedap; penyedap makanan, selain minyak esensial; perasa, selain minyak esensial,
untuk minuman; rempah-rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:32:28
540   EtiketJID2021090141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Muara Karang blok M9 Selatan Nomor 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

Teddo Tandiyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TNC EXPRESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT DAN EMAS KEKUNINGAN
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk

pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan
berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga
(termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang
terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga,
penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui
udara atau darat; Layanan angkutan; Layanan kurir; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa transportasi dan
penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan pos,
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pengiriman dan kurir; pengantaran barang; pengiriman barang; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat,
korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air;
transportasi barang; transportasi dan pengiriman barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:32:28
540   EtiketDID2021090141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Komodor Halim Perdanakusumah kec makassar, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13610

R Surya Nuswantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Lukisan panah berwarna ungu dan huruf SAPX berwarna orange
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 21, 39, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kop surat; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang

dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); bahan-bahan
publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis
menulis; buku pedoman [buku penuntun]; cap [stempel]; gambar stempel; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan
kantor, kecuali furnitur; kertas kop surat; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk
kertas kop surat; kertas-kertas kemasan; pajangan spanduk karton; pena [keperluan kantor]; roda cetak [keperluan kantor];
spanduk kertas; stempel berdiri; tinta stempel===
===Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Mug keramik; tempat bumbu,
untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik;
kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak
dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; gelas [kapal minum]; gelas minum; minum gelas dari logam mulia; piring
hidangan untuk penyajian; piring untuk hidangan; wadah minum===
===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas;
Jasa kurir; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen,
paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis
baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya,
menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk
barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta
perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan
barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut,
transportasi barang melalui udara atau darat; Pengiriman paket; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; kemasan pakaian
untuk transportasi; layanan pengemasan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pos, pengiriman dan
kurir; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pengemasan barang; pengepakan artikel untuk
transportasi; 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;
penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai
moda transportasi===
===Pakaian kerja untuk perempuan; celana panjang [pakaian kantor]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda;
jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos kaki panjang;
pakaian kerja; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:34:05
540   EtiketDID2021090143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mensana Tower (Hotel Avenzel dan Space Office) Lantai 5, Jl. Raya Kranggan, Kel.
Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435

PT. AROMA SUKSES ABADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANJASMARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold), Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; 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; 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 padat untuk wajah; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan
untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Deodorant
stick; Dupa dalam kemasan; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(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, minyak,
krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
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 perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; 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 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 sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim
pelindung sinar UV; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
wajah; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Lip tint (pewarna bibir); 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 perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan
kulit dan preparat anti penuaan; Masker (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah untuk
kuli berminyak; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk pijat; 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; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan
obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak
mengandung obat-obatan; Pensil untuk bibir; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir;
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan;
Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Tangan Cair; Sabun kosmetik; Sabun tangan cair;
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); 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 untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak
mengandung obat); Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
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 perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi
untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan
tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk
manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); 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 wajah; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis;
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Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih
karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit;
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tissue basah; Tissue wangi basah; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air wangi; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan
kosmetik; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa obat; balsem, selain untuk
keperluan medis; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa cukur; busa mandi; busa
pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan
penghapus cat kuku; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah
bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dandan;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen, tissue basah; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih;
esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu
esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak
mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata rambut; gel pewarna alis; gel pra-cukur; gel rambut;
gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; 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 penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan
dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; ionone [wewangian]; isi ulang aroma
untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kayu wangi; 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 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 bibir; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion
rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; 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 berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dasar bedak; krim foundation; 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 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 tabir surya; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim rambut; krim sepatu; 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
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; losion  untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk
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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 aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk
tubuh; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh 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; 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 tanpa obat; lotion wangi
[sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; mandi
minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker tangan untuk perawatan kulit; memijat minyak
dan lotion; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mint untuk wewangian; 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; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo;
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 pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari;
minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan
kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk
sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; paket kosmetik wajah; parfum air wangi; parfum dalam
bentuk gel; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab rambut; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelindung bibir
non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemutih gigi (strip dan pasta); pencuci tangan tanpa obat; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna lotion
untuk rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun
kosmetik; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; 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 mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub tangan; sediaan  untuk mencuci
tangan; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan aromaterapi; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan cukur; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan dry-cleaning; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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 melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi
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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 tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pemutih gigi; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penghilang warna untuk rambut; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku;
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 [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; 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 pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; 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; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan rambut; 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 mencuci; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
menggosok; 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 perawatan
kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut,
menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; 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 yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan deodoran kaki;
semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan penata rambut; semprotan
penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; 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 untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning
gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak
esensial]; tisu basah untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian
alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian
kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:36:06
540   EtiketJID2021090144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Cibubur Blok G No. 11 - 12 RT.006/RW.008, Kel.Cisalak Pasar, Kec.
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat

RIZAYATI, SH., MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Eddy Faisal Rusydi SHI., M.Sc.
Jalan Banda Aceh  Medan No  7 Dusun Pelajar  Desa Tingkeum Manyang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA TERANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 42

Halaman 129 dari 808



510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kedokteran; desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi
pertambangan; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur
perangkat keras; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan
lunak komputer; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
menyediakan informasi online tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:36:34
540   EtiketDID2021090145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT Padi Flour Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP + Lukisan + EMBANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bihun tepung kacang instan; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung

tapioka; Campuran tepung; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Hasil produksi penggilingan tepung; Keripik
dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kremes dari tepung; Kue berbahan dasar
tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; 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 yang terbuat dari tepung kentang; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Produk makanan berbahan
dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Sediaan-
sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; 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); bubur tepung beras; kanji dr tepung jagung; kopi instan; makanan dari tepung;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; mi dari tepung
beras; mie tepung; produk makanan yang mengandung terutama tepung; rumput laut [bumbu]; teh; teh (bukan untuk
keperluan medis); teh hijau; tepung Hunkwe; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung
bumbu; 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 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 kuat (dari
gandum keras); tepung maca; tepung oca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu;
tepung serbaguna; tepung sereal; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tempura; tepung terigu hitam;
tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:40:50
540   EtiketJID2021090147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kencana Permai II No. 1, RT. 005 RW. 015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Maya Sari Basyroel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAMANDAU HOUSE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LAMANDAU HOUSE merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Pengelolaan bisnis

Halaman 130 dari 808



hotel dan penginapan lainnya; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:41:58
540   EtiketJID2021090148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung CM
Jl. Matraman I No. 9
Jakarta 13150, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. XIRKA DAMA PERSADA

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 :

: XOoey
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : XOoey : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa dukungan komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa

penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada
jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Layanan pengamanan komputer
(pemograman dan instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); desain alat pengolah data; desain
perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak
untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; jasa hosting situs web; konsultasi perangkat lunak
komputer; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk
mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan perangkat lunak komputer; membuat dan memelihara situs
web; menyediakan mesin pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; pemrograman komputer; pemrograman komputer
dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk
pemrosesan data dan sistem komunikasi; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk orang lain;
pengembangan perangkat pengolah data; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyewaan perangkat
pengolah data dan komputer; perancangan perangkat ringan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:43:32
540   EtiketJ242021090149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN SEJAHTERA II NO.3  PEJERUK AMPENAN, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83113

RINDY ANTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cemal Cemil Lombok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; angkringan; layanan ruang publik, bar makanan

ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:46:27
540   EtiketD222021090150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SETAN, SETAN, RT. 34/RW. 11, WIJIMULYO, NANGGULAN, KULON PROGO,
Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

EVAWATI ALISA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lies COLLECTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; kain ecoprint; kain sarung batik; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:51:37
540   EtiketDID2021090151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kota Mas Blok B3 No 03 RT 004 RW 009 Kel Tanjung Uma, Kec Lubuk Baja,
Kota Batam., Kota Batam, Kepulauan Riau

SOFYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Taplak meja panjang; kain campuran kapas-wol; kain dasar campuran kapas; kain rami; kain tule; kain wol; serbet dari

tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:52:33
540   EtiketDID2021090152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CURUG RT.001 RW.002 CURUG - GUNUNG SINDUR, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16340

LIHIN RUSTAFA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNILAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain sutra; Sarung bantal sofa; Selimut dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Serbet; Taplak

meja; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bed cover; bedcover
berlengan; beludru; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung untuk anak-anak;
handuk golf; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban
untuk digunakan mandi; kain; kain flanel; kain karung; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain untuk kemeja; kain
untuk popok; kelambu; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup
kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur dan meja; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak;
sarung guling; selimut [tempat tidur]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut penutup; selimut selimut futon; selimut sutra;
selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut
tidur; seprai anak-anak; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; sprei bayi; sutra [kain]; taplak meja dari tekstil; taplak
meja kecil; taplak meja, bukan dari kertas; tirai; tirai dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:53:49
540   EtiketDID2021090153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGK. PAPRING RT.003/RW.002 KALIPURO, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68455

WIDIE NURMAHMUDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kerajinan Pring
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===rotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:54:02
540   EtiketJID2021090154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Asem II No. 19, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410
Alida, Budi Chaeroni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNDICATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; iklan komersial; jasa

periklanan; jasa produksi iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:41:29
540   EtiketD242021090384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BARU DESA LABUHAN LOMBOK, KECAMATAN PRINGGABAYA, Kabupaten
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83655

KISMA MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERASI LOMBOK KISMAYADI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:46:14
540   EtiketD222021090385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERM. NUSA INDAH RT/RW: 001/004 BATU IX, TANJUNGPINANG TIMUR,
TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
29125

RUPA LESTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Queentea lab.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
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keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
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
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wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan
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tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik
untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nama Merek : OOPS UNIVERSE + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Jasa

pemetaan komputer online; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang
termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak
online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan
aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya
dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan,
mengoperasikan, memvirtualisasikan dan mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas;
Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas
virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik
umum kepentingan sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam
jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Layanan portal web (desain atau hosting); Menyediakan lingkungan komputer virtual
melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem
untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja
perusahaan, sumber daya manusia; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Menyediakan sistem komputer
virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data
dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; Penyedia layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi
pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; 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 konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet,
komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik
digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan
investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem
komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik,
konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data
yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan
perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi
pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer,
dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan
dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan,
merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen
keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web
interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan
mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi,
garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak
komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat,
mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode,
menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh
data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data,
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan
aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks,
dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan
perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, 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; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
pengiriman, distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks dan multimedia terkait hiburan; Penyediaan
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks
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dan konten multimedia lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan acara budaya; Penyediaan situs web dan
layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Penyimpanan data online;
Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi
pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan
permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi
perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, 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; Portal web dan/ atau
platform digital dengan tujuan komersil; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya
(virtual reality); desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten
multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari
dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi
konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual;
desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; 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; 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 hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang
lain; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting
konten hiburan multimedia; hosting konten pendidikan 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 desain grafis untuk membuat tur virtual real estate untuk dijual; jasa
dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan,
pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan
sistem telepon; jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada
komputer untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses
jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk
komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa layanan komputer, yaitu,
menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat
dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia
di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online
untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada
diskusi-diskusi,  mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada
jaringan sosial; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat
lunak komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan;
konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan
infrastruktur komputasi virtual; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah dengan
piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur
komputasi virtual; layanan komputer dalam bentuk penyediaan halaman (pages) online yang disesuaikan yang menampilkan
informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya (virtual reality), dan konten dan
data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer, yaitu, layanan manajemen lab uji virtual
dalam bentuk menciptakan suatu duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan dalam suatu jaringan terisolasi untuk
keperluan pengujian bagi pihak lain; 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 komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas
virtual; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi
dan tantangan, memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk
komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan
berinteraksi dengan gambar, konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan
(meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
sosial; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi,
dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan pemrograman komputer untuk membuat video
dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer yang berkaitan dengan aplikasi
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multimedia dan interaktif; layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan penyediaan
aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk
saling berbagi video; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
penyediaan penggunaan sementara peranti lunak perintah suara secara online yang tidak dapat diunduh ; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan dan pengelolaan
kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat
diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang didistribusikan
melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan,
pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan,
diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; menyediakan fasilitas
online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi
dan berbagi (share) konten dan data realitas campuran (mixed 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 fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data,
audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi dengan dan di
antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan penggunaan
sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual,
dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau
jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk streaming konten audio dan video pada perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik
portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan
realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan,
menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi,
menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data
dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten melacak konten multimedia;
menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas 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 digunakan dalam pertukaran item/barang virtual; menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan dengan mata uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mempertahankan keberadaan/kehadiran online untuk individu, kelompok, perusahaan, dan merek;
menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan
dikelola pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace)
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi
acara terkini; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh secara online; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh;
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 portal
web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; menyediakan situs
web yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi
data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; pemrograman aplikasi multimedia;
pemrograman peralatan multimedia; pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan
(games) multimedia elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia;
pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; penggunaan sementara dari infrastruktur yang terdefinisikan sebagai
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat
diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-penyatuan infrastruktur IT untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti
keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan data; penggunaan sementara piranti
lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan,
penyebaran, dan kendali komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat
lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual,
melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan periklanan dan pemasaran online;
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penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola
kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh,
mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog
(blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment
about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan
media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola, dan streaming file digital;
penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat, mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan,
mengedit, mengekstraksi, memberi sandi, membuka sandi, memutar, menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan
komedi; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa
audio dan video online; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau
menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik
animasi, dan foto; penyediaan penggunaan sementara peranti lunak secara daring yang tidak dapat diunduh untuk merekam,
melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data; 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; penyediaan perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan, blogging,
menghubungkan atau berbagi informasi atau media melalui jaringan komunikasi; penyediaan sistem komputer virtual dan
lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; 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 waktu
akses ke Internet dan database komputer online; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan
dan anti pencurian secara daring yang tidak dapat diunduh; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan
kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server
database, kepada pihak ketiga; penyimpanan elektronik, yang terdistribusi media elektronik, yaitu, data, dokumen, file, teks,
foto, gambar, grafik, musik, audio, video, dan konten multimedia; perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan
pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus;
perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi,
menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan video, konferensi
audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-
visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media===
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tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri;
Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; 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 tunggal (kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Busa
tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; 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; 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; 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; Formula obat herbal; Germisida; 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; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kantong penyerap bau tidak sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; 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; 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 mengandung obat; Korek kuping untuk
keperluan medis; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa;
Lem semut; Lem tikus; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Menthol; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; 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; 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 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 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-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Pasta dan
makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; 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; 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; Perekat penangkap serangga; Persiapan untuk
pengganti terapi nikotin; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk perawatan kulit mengandung
obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
Reagen kimiawi 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; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring;
Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; 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 perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan
farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat
anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan
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penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut
mengandung obat; 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-sediaan Ilmu
hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa
sakit; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk 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;
Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serbet bayi; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-
wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; agen pengiriman obat; 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 panas; air timbal; akar obat; algisida untuk kolam renang;
alkohol obat; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik;
anestesi; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan;
antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; 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; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan
untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan untuk gigi
tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki
jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk penambalan gigi
dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; 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; 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; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur
untuk keperluan medis; biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah
tangga; biosida; blocker saluran kalsium; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk obat kaki; bubuk piretrum; budaya
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang
mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena yang
digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; calomel [fungisida]; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis; 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; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki;
collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis;
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; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan;
deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian dan 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 dan medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen
kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan dalam bentuk semprotan;
disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dupa pengusir nyamuk;
dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis;
elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk
keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi
manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan medis; fungisida
untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; gugup; 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; herbisida;
herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan
medis; hidrokortison; hormon pertumbuhan manusia; 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 terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan;
infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis;
isotop untuk keperluan medis; jalap; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak
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serangga; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan
pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong
douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-
obatan; kapur barus; 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;
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 perekat penangkap serangga; kertas
tangkap terbang; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang
terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; komposisi
penghilang bau ruangan; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi oral;
kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; larva sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lilin gigi;
lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam mulia dan
logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; lumpur untuk mandi; lupulin 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 untuk kultur bakteriologis; 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; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan
medis; mentol untuk keperluan farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral;
mint untuk keperluan farmasi; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung
obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan 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 rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida;
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 terapi atau medis; 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 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 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 panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; 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 serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan
reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; 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; 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; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit
untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; pelapis
gigi; pelega tenggorokan; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas higienis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen;
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 mangkuk toilet desinfektan; 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 hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis;
pengatur pertumbuhan serangga; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di
ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi
kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak
binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup
mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk
keperluan industri; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu;
perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara;
pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi;
pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali
pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner;
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popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk
perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi
bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; 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; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun
karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet
amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-
tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk
keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; salep-salep yang
mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan;
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 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 anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antituberkulosis; sediaan balsamic untuk keperluan medis;
sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 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 medis atau kedokteran hewan; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan
mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan 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 tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan
parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; 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 penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk
keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian
kehamilan; 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 kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala
psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan,
membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut
yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan 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 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 semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan
obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin;
sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; 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 memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi
ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; 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
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan-
sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi
binatang perusak; 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 tulang untuk keperluan
medis; semen untuk inseminasi buatan; 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 untuk keperluan medis; semprotan
hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan
medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; 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; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan
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farmasi; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida;
steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; 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; strychnine; tapal; terbang
menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan
farmasi; 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 medis;
transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; urease
untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-
inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; witch hazel [astringent];
yodium untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:52:41
540   EtiketD092021090390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klipang Pesona Asri 3, Blok C, No. 41, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Eko Budi Purwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru ; Kuning ; Oranye ; Hitam ; Putih ; Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue-kue; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:54:53
540   EtiketDID2021090391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sepatan RT. 003/002, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang-Banten, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15520

Yurita Fitriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: First Outfit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : First Outfit = Pakaian Pertama.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster menyusui; Kaos t-shirt; Mukena; Pakaian wanita; Pashmina; alas kaki untuk wanita; atasan [pakaian]; blazer

[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; cardigan; celana kasual; celana panjang; gaun; ikat pinggang [bagian dari pakaian];
jaket [pakaian]; jilbab; kemeja untuk wanita; pakaian santai; piyama untuk wanita; rajutan [pakaian]; sepatu untuk wanita;
sweater katun; syal bahu; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:54:58
540   EtiketJID2021090392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Yos Sudarso, Wisma SMR Kav. 89 Lantai 601 Rt. 10 Rw. 11, Sunter Jaya,
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT GARUDA SAKTI LAKSANA

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : GARUDA SAKTI FOOTBALL CLUB & Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, kuning, hitam dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instruksi sepak bola Amerika; Klub Sepak Bola; Kursus Sepak Bola; Liga Pertandingan Sepak Bola; Pendidikan olahraga

dibidang sepak bola; Sekolah Sepak Bola; Stadion Sepak Bola; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat
pertandingan sepak bola Amerika; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; instruksi sepak bola; melakukan
pertandingan sepak bola; 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 pertandingan sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi
atletik dan permainan di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola Amerika; organisasi permainan sepak bola; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:55:20
540   EtiketDID2021090393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPUNG KERONCONG JALAN RAYA PASAR , KELURAHAN KERONCONG,
Kota Tangerang, Banten, 15134

PT HUACEN JAYA SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bagos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot perut; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga);

Bantal yoga (barang-barang olahraga); Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Papan perut yaitu alat pembentuk otot
tubuh (latihan fisik); Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Permainan, mainan,
barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-
barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung
tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); alat untuk melatih otot tangan (barang-barang
olahraga); alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); ayunan yoga; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); batu bata yoga; beban
pergelangan kaki untuk berolahraga; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola gym untuk yoga; bola kebugaran;
dumbbell; lompat tali; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pergelangan tangan
dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; roda yoga;
tali pengikat pergelangan tangan; tali untuk permainan lompat; tali yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:55:23
540   EtiketD092021090394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Genuk Krajan 6/20 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Wahyu Puspaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MR. TAKESHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam ; Putih ; Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan, makanan ringan dan

makanan ringan organik berbahan dasar sereal; kue untuk makanan ringan; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:57:23
540   EtiketDID2021090395

730 Nama Pemohon : PT. ANUGRAH PRIMA MEDILAB
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Alamat Pemohon : JALAN PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK KOTA INDAH BLOK A NO. 24, KEL.
PINANGSIA, KEC. TAMAN SARI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11110

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GlowMed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X;

Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemeriksaan darah;
Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Inhaler (alat
medis yang dihisap); 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; Kain gendongan
[perban pendukung]; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis;
alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu Dengar; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar elektrik; alat bantu jalan untuk
penyandang cacat; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis;
instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan,
menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar;
lampu bedah; lampu untuk tujuan medis; mitela ( Kain Penyangga Siku); panas lampu untuk tujuan medis; peralatan
akupunktur; sling untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:57:51
540   EtiketD092021090396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Durian III 19 Rt 06/01 Lamper Kidul Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa
Tengah

Yuniarti Widiastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PESONA 19
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah ; Kuning ; Hijau ; Cokelat ; Putih ; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur nasi ayam; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Pop; Nasi Bakar Ayam; Nasi Kari

Ayam; Nasi Opor Ayam; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 09:59:40
540   EtiketDID2021090398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pecindilan I/16, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60273

Birgitha Catherine

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARENAREN BY AREN CAKERY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARENAREN BY AREN CAKERY adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:05:46
540   EtiketJID2021090400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Cyber 2 Tower Lt.17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.13, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

PT Mitra Semeru Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PCA Power Commerce Asia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam

CMYK: C0 M0 Y0 K90
RGB: R65 G64 B66
HEX: #414042

511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce);

Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; jasa/layanan platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
dan perdagangan elektronik (e-commerce); layanan pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
yang digunakan di bidang e-commerce; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat
diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-
commerce; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:10:15
540   EtiketDID2021090401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi KM. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: NATUREPLUSSECONDSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan

tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri;
Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; 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 tunggal (kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Busa
tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; 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; 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; 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; Formula obat herbal; Germisida; 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; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
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Jintan Hitam (Herbal); Kantong penyerap bau tidak sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; 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; 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 mengandung obat; Korek kuping untuk
keperluan medis; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa;
Lem semut; Lem tikus; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Menthol; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; 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; 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 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 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-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Pasta dan
makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; 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; 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; Perekat penangkap serangga; Persiapan untuk
pengganti terapi nikotin; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk perawatan kulit mengandung
obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
Reagen kimiawi 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; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring;
Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; 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 perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan
farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat dan farmasi; 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 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-sediaan Ilmu
hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa
sakit; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk 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;
Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serbet bayi; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-
wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; agen pengiriman obat; 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 panas; air timbal; akar obat; algisida untuk kolam renang;
alkohol obat; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik;
anestesi; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan;
antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; 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; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan
untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan untuk gigi
tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki
jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk penambalan gigi
dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; 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; barium untuk digunakan dalam

Halaman 149 dari 808



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; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur
untuk keperluan medis; biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah
tangga; biosida; blocker saluran kalsium; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk obat kaki; bubuk piretrum; budaya
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang
mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena yang
digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; calomel [fungisida]; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis; 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; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki;
collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis;
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; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan;
deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian dan 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 dan medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen
kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan dalam bentuk semprotan;
disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dupa pengusir nyamuk;
dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis;
elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk
keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi
manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan medis; fungisida
untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; gugup; 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; herbisida;
herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan
medis; hidrokortison; hormon pertumbuhan manusia; 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 terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan;
infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis;
isotop untuk keperluan medis; jalap; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak
serangga; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan
pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong
douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-
obatan; kapur barus; 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;
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 perekat penangkap serangga; kertas
tangkap terbang; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang
terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; komposisi
penghilang bau ruangan; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi oral;
kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; larva sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lilin gigi;
lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam mulia dan
logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; lumpur untuk mandi; lupulin 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 untuk kultur bakteriologis; 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; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan
medis; mentol untuk keperluan farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral;
mint untuk keperluan farmasi; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung
obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat
dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan 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 rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida;
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 terapi atau medis; 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;
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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 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 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 panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; 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 serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan
reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; 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; 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; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit
untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; pelapis
gigi; pelega tenggorokan; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas higienis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen;
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 mangkuk toilet desinfektan; 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 hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis;
pengatur pertumbuhan serangga; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di
ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi
kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak
binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup
mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk
keperluan industri; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu;
perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara;
pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi;
pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali
pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner;
popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk
perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi
bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; 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; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun
karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet
amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-
tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk
keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; salep-salep yang
mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan;
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 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 anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antituberkulosis; sediaan balsamic untuk keperluan medis;
sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 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 medis atau kedokteran hewan; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan
mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis;
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sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan
parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; 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 penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk
keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian
kehamilan; 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 kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala
psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan,
membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut
yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan 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 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 semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan
obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin;
sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; 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 memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi
ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; 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
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan-
sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi
binatang perusak; 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 tulang untuk keperluan
medis; semen untuk inseminasi buatan; 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 untuk keperluan medis; semprotan
hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan
medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; 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; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan
farmasi; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida;
steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; 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; strychnine; tapal; terbang
menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan
farmasi; 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 medis;
transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; urease
untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-
inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; witch hazel [astringent];
yodium untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:13:01
540   EtiketDID2021090402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sedayu Square Blok K No. 52, Jalan Cengkareng Timur, Cengkareng Kota.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT. ULTIMA PET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMBER NATURALZ & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : AMBER NATURALZ Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Hitam dan Orange.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan

tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Suplemen makanan hewan
untuk menggemukkan; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen untuk makanan hewan; aditif makanan hewan
peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi;
bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; makanan hewan probiotik; suplemen makanan hewan; 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 obat untuk
bahan makanan untuk hewan; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:13:26
540   EtiketJID2021090403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RAWABUAYA, RT 011 RW 002, KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN
CENGKARENG , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

ROBERT ASTOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIRIM XPRESS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KIRIM XPRESS Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : BIRU dan HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kurir; logistik transportasi; pengemasan barang; pengiriman barang; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman

bunga; pengiriman paket; pengiriman pesan; pengiriman surat kabar; penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:16:10
540   EtiketDID2021090404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gajah No. 62F-14A, Pandau Hulu I, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
SJAMSUDDIN

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 :

: TABERO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk

keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok non-medis yang menggandung pengganti tembakau;
Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; cairan rokok elektronik [e-liquid]; merokok tembakau; rokok; rokok
bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok
tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok
tradisional; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:21:32
540   EtiketDID2021090405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Veteran Nomor 148, RT/RW 036/009, Kel/Desa Warungboto, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164

PT. GHINAYA SAHASRA HAUQALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THETA Aromatique
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 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; 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 wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim mandi untuk bayi; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pencuci tangan;
Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah dan kulit; Losion pelembab (kosmetik); Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik);
Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; 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); 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; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun 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 kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; 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 gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; 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 mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik;
gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu,
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lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan balm; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk 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 tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim masker
tubuh; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim
obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah
bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih
kulit [non-obat]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus
kulit; krim pengkondisi; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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 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 tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
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 wajah kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih untuk kuas
kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel
dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; pernis kuku 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 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 krim tubuh; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan 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 perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; 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 menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
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sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim;
serat 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 penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial,
untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:24:12
540   EtiketDID2021090406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Yusuf No.10 RT.004/011, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11540
AMALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Alia
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 panjang longgar batik; Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek

batik; celana panjang besar batik; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:27:07
540   EtiketDID2021090407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30115
PT DEXA MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LYCOSA M
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:30:25
540   EtiketDID2021090408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karanglo RT 004 RW 002, Sukonatar, Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68471

Andri Puspitaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gembrojog Mili + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong plastik untuk produk makanan; kemasan; kemasan kardus; kemasan
kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap
lingkungan; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas-kertas kemasan; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:33:05
540   EtiketJID2021090409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH Yasin Beji No. 6 , Kota Cilegon, Banten, 42435
PT KRAKATAU SARANA PROPERTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Surosowan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda dan hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:35:36
540   EtiketDID2021090410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipedes Tengah No. 98 J, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa
Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163

A. BAHRUL ULUM AZMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAMEIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Disusun dari kata fame atau famous dan meira. Fame ini maksudnya seseorang yang dikenal banyak
orang. Sedangkan meira artinya adalah cahaya atau seseorang yang bersinar.

591 Uraian Warna : Putih, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:36:50
540   EtiketDID2021090411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof Dr Hamka Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171
LP2M Universitas Negeri Padang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINJAIK PATAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===renda dan sulaman, pita dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi; renda, kepang dan sulaman; sulaman;

sulaman untuk membuat sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:37:40
540   EtiketJ242021090412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. INDUSTRI 15, AMPENAN, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83114
Ir. BING GIANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anugerah Desain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-Abu dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain karya seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:43:56
540   EtiketDID2021090413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepodang VII Blok KI no.06 RT01/06 RT01/RW006 Kel. Rengas Kec. Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

Taryn permana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tahu Taryn
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tahu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:44:20
540   EtiketDID2021090414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Plaza Pasifik Blok A.4/87, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. CATINDO

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 :

: POLYCLEAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelekat (pernis); Cat; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis kendaraan; Lak;

Pengencer cat; Plamir; Plamur; Sirlak; bahan anti karat untuk pengawetan; cat *; cat anti karat; cat kendaraan; cat mobil; cat,
pernis, pernis; enamel [pernis]; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan; lapis penutup pelindung casis kendaraan;
pelapis anti-karat [cat]; pengencer untuk cat; pengencer untuk pernis; pernis; pernis untuk kendaraan; pewarna; sediaan anti
karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan pelapis untuk
sasis kendaraan; sediaan pelindung eksterior dan interior kendaraan dan lapisan pelindung lainnya; tinner untuk cat dasar;
tinta cetak; zat pengental untuk cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:48:08
540   EtiketJID2021090415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BOGOR KM. 50 SENTUL, KEL. CIMANDALA, KEC. SUKARAJA, KAB.
BOGOR, JAWA BARAT 16710, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

CV. SINAR RAHAYU CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: www.gnjbaju.co.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:49:09
540   EtiketDID2021090416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegal sari RT 003 RW 006, Kel. Sidoharum, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Mudhofar Abdul Rohman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENBOOSTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu

herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu
pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk
ibu melahirkan; Jamu untuk hewan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh;
Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk organ dalam
tubuh; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh
dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman suplemen dari madu; Minuman untuk
kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak kayu putih; Ramuan herbal
tradisional; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; 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; 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; herbal
penggemuk badan; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman segar daun kelor (jamu); minyak jarak untuk keperluan medis; minyak obat; minyak pijat
obat; minyak terapi untuk kesehatan; ramuan jamu; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; teh daun kelor (jamu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:52:40
540   EtiketDID2021090417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States of America
Solar Turbines Incorporated

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 :

: TITAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Generator ; aparatur knalpot [bagian mesin]; aparatus kontrol mekanik

untuk alat mesin; injeksi bahan bakar; kompresor [mesin]; mesin pembakaran untuk mesin; motor dan mesin selain untuk
kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; pisau
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[bagian dari mesin]; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; poros transmisi, selain untuk kendaraan darat; turbin gas, selain untuk kendaraan
darat; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan
gas, petrokimia dan industri.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:56:31
540   EtiketDID2021090418

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 :

: GAYA BARU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GAYA BARU = 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

21/12/2021 10:57:45
540   EtiketDID2021090419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KEMENANGAN III No. 24 RT. 001/ RW. 002 KEL. GLODOK, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110

LIE TJIE KIAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arak masak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 10:58:54
540   EtiketJ222021090420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nglempong Surodadi RT 004/024 Girikerto Turi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
CHR. Dini Ambar Purwandani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Christa Christi
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengolahan plastik; pengolahan bahan plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:00:56
540   EtiketDID2021090421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Hegar Asri Residence Blok L No. 9 RT. 010 RW. 010, Kelurahan Baleendah,
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375

Candra Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOPEMILES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DOPEMILES = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;

Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket luar; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa
lengan; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket wol; Jaket yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Pakaian, yaitu, t-
shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt
cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt
sablon; Topi kulit; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Topi wol; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol;
Tudung (Topi); Tutup kepala; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang longgar; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin;
jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket dan celana tahan
air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket rajut; jaket ringan; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket trekking; jaket
untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; kaos; kaos berkerah; kaos lengan
pendek; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos polo; kaos t shirt; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); sandal; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sandal selop; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sepatu sandal; setelan kaos bertudung (hoodies); sweater katun; sweater ringan; topi; topi baseball;
topi bersepeda; topi bulu; topi dan peci; topi golf; topi hujan; topi kulit domba; topi matahari; topi mode; topi olahraga; topi
pelindung; topi pelindung panas matahari; topi rajut; topi rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi,
balita, dan anak-anak; topi wol; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:01:29
540   EtiketDID2021090422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngagelrejo Kidul 58, RT.005 RW.002, Kel/Desa Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

ADITYA PRANATA HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRL CHIPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, orange (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Dendeng ikan; Hasil laut seperti cumi-cumi,

kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Ikan olahan dalam kaleng;
Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik paru; Keripik tahu; Kripik ikan; Nugget tempe; Olahan ayam kampung;
Pepes Tempe; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Sediaan kacang; Serundeng; Siomay; Sosis; Tahu;
Tahu Bakso; abon ikan; bakso; bebek beku; daging olahan asap; dendeng; ikan beku; ikan kering; kaldu beku; keju; keripik;
keripik jamur; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik sukun; keripik tempe; mentega; minyak wijen; produk
ikan olahan; salmon (ikan), tidak hidup; santan bubuk; telur asin; telur olahan; tempe; tempura daging; udang beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:02:44
540   EtiketJ072021090423
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PANTAI INDAH SELATAN RUKO ELANG LAUT BOULEVARD BLOK C NO
3 KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta,  14440

PT.  JORRIN MELANGKAH BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERGIO SHISHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; jasa penyiapan makanan dan minuman; kafe; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,

cafetaria, kantin & cafe; lounge===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:03:50
540   EtiketDID2021090424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANEKA SARI NO. 4 RT. 016 RW. 005 KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN, Kota Madiun, Jawa Timur, 63111

Dra. SRI WAHYUNI MUJI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYS ECOPRINT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, HITAM
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; dompet; tas; tas belanja tekstil; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:04:21
540   EtiketJID2021090425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan H. Agus Salim, No.53 A, RT.02/01, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan, 72113

Muhammad Basir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ka-to7oe (Katuju)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, coklat, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko oleh-oleh; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan waralaba dan ritel;

minimarket; pengecer toko serba ada; supermarket; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:08:30
540   EtiketDID2021090426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karanglo RT 004 RW 002, Sukonatar, Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68471

Andri Puspitaningsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gembrojog Mili + Lukisan
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 : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar

tepung terigu; Minuman berbahan dasar madu; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Teh Tarik; cokelat; donat; kopi;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pizza; roti*; tortilla===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:09:01
540   EtiketD222021090428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Singodrepan 006/012 Madurejo Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Aloysia Dwi Pangestuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:09:55
540   EtiketDID2021090429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States of America
Solar Turbines Incorporated

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 :

: TAURUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Generator ; aparatur knalpot [bagian mesin]; aparatus kontrol mekanik

untuk alat mesin; injeksi bahan bakar; kompresor [mesin]; mesin pembakaran untuk mesin; motor dan mesin selain untuk
kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; pisau
[bagian dari mesin]; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; poros transmisi, selain untuk kendaraan darat; turbin gas, selain untuk kendaraan
darat; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan
gas, petrokimia dan industri.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:13:42
540   EtiketDID2021090431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sedayu Square Blok K No. 52, Jalan Cengkareng Timur, Cengkareng Kota.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

PT. ULTIMA PET INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMODO & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOMODO Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Suplemen makanan hewan untuk
digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen untuk makanan hewan; aditif makanan hewan
peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
hewan probiotik; suplemen makanan hewan; 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 obat untuk bahan makanan untuk hewan; vitamin dan suplemen makanan diet untuk
hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:13:49
540   EtiketDID2021090432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Serpong I Blok E3 No.08 RT007/RW002 Kel. Setu Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15314

Yugo Dwi Hartarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Risau Kopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : cokelat, putih, orange tua, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:16:02
540   EtiketDID2021090433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HARTAWAN JAYASAPUTRA G

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAKULA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Bahan riasan; Bibit parfum; Bubuk sampo; Busa pembersih; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne

bayi; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Esens and
minyak yang mudah menguap; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Highlighter; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser
pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kolonye; Kondisioner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Krim creambath; Krim flek (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mata; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pijat; Losion
anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik);
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Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah untuk
kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi
dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab dari susu;
Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; 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; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan mandi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan peredam cucian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Senyawa wewangian;
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tisu basah; Toner; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; air linen beraroma; air parfum; air wangi;
amber [parfum]; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astringen
untuk keperluan kosmetik; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bakhoor; basma [pewarna
kosmetik]; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk pacar; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
celak mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk
hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; dupa; eau de parfum; eau
de toilette; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kerucut dupa dan
dupa; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; 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 penyamakan sinar matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
foundation; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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 kutikula; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim pelembab setelah bercukur; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih
kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim siang; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lipstik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion berjemur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion klarifikasi kulit
non-obat; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; 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 pembersih kulit; lotion
pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat;
lotion restorasi rambut tanpa obat; 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 pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion 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 mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; membersihkan, mencuci dan memoles
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sediaan; memijat minyak dan lotion; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial
dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat;
minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik];
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan pembersihan;
minyak wajah; minyak wangi; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih kamar mandi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemutih kuku; pencerah kulit;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil untuk bibir; perasa
makanan [minyak esensial]; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona pipi; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewangi rambut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
potpourris [wewangian]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-
obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan buffing kuku; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan; 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 keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemutihan
gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan
rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; 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 kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah
tidak mengandung obat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk
ruangan; sediaan pijat tanpa obat; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block untuk keperluan 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 membersihkan gigi; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan aroma wangi
ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa penggosok lantai; 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; shampoo kering; stik untuk menyebarkan aroma; strip pemutih gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; tabir surya untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial];
texturizers kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi
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dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; toner kulit; toner wajah
kosmetik; tongkat dupa; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk keperluan
rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:20:31
540   EtiketJID2021090434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan rawa maya elok Beji Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16421
Indira Fadhilatul Ilmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UrbanQurban
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; mengambil layanan makanan cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:21:29
540   EtiketJID2021090435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karanglo RT 004 RW 002, Sukonatar, Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68471

Andri Puspitaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gembrojog Mili + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; manajemen usaha

yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan
ringan; toko; toko online; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 11:22:17
540   EtiketDID2021090436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12TH FL., HUNG TAI SUNG CHIANG BLDG.152,  SUNG CHIANG ROAD, TAIPEI
TAIWAN, CHINA

COSMIC ENTERPRISE CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSCHARIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; karet alam; karet nitril; karet stirena-butadiena; lakban; lapisan

kopling; larutan karet; pita isolasi; pita listrik; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah
tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:03:19
540   EtiketDID2021090642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Hasyim Asyari  , RT/RW : 006/000,
Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur,
Kota Jambi, Indonesia, Kota Jambi, Jambi, 36144

CALLISTA TING

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 :

: ALESKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es (air yang dibekukan); Es kristal; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:04:40
540   EtiketDID2021090643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Duta Indah Kapuk I Blok B-9, Jl. Kapuk Raya No. 89 Rt.002
Rw.003, Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sahabat Plastikindo Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAHABAT PLASTIKINDO SEJAHTERA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter (suku cadang mesin atau motor); filter debu dan kantong untuk penyedot debu; filter oli; filter oli untuk motor dan

mesin; filter udara partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; filter
untuk membersihkan udara pendingin untuk mesin; saringan udara.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:06:44
540   EtiketJID2021090645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipete Raya No. 8A RT.008 RW.004, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan -
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

PT ADIMITRA MULIA PARAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan

kedai makan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi
yang sudah digiling; jasa katering; jasa penyediaan kopi untuk kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
warung kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:07:40
540   EtiketDID2021090646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha indah Paciran blok F05 No 05 RT.01 RW.03.Kranji-Paciran Lamongan
, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62264

PT Dianata Adikarya Sentosa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk cair; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:08:22
540   EtiketDID2021090647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8480
PIGEON CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOWAPIPI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan

peralatan dapur; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; jasa
periklanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan;
penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; rekrutmen
pegawai===
===Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan dan instrumen
medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; dot untuk bayi; pelindung puting; pompa payudara; puting susu / pentil untuk botol
bayi; sabuk bersalin; termometer klinis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:09:09
540   EtiketDID2021090648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Mas Jl. Pecatu E.7/7, RT/RW : 007/007, Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung
Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

PETTY MULANA KOMANDJAJA

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 :

: GOLDEN HILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal besar; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); bantal; bantal guling; bantal kasur; guling; guling

berbusa; guling latex; kasur busa memori; kasur dacron; kasur lipat; kasur pegas; kasur perlatex; perlengkapan tempat tidur,
bukan dari logam===

Halaman 169 dari 808



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:09:52
540   EtiketD112021090649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tamtama, Gg. amaliyah Rt.08 / Rw.04 Sekadau Hilir, Sekadau, Kabupaten
Sekadau, Kalimantan Barat, 79852

Juhairiah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sasaka bejunep
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:10:41
540   EtiketDID2021090650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Duta Indah Kapuk I Blok B-9, Jl. Kapuk Raya No. 89 Rt.002
Rw.003, Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sahabat Plastikindo Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAHABAT PLASTIKINDO SEJAHTERA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; TUTUP RODA; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan

kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk
menutup whelldop kendaraan; gril mobil; jendela mobil (depan & belakang); kaca spion untuk kendaraan; penutup dan
pelindung mesin kendaraan ; penutup gear; penutup radiator motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; sandaran
jok belakang; spatbor; tempat plat nomor; tutup rantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:11:20
540   EtiketDID2021090651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MAYJEN YONO SOEWOYO, RUKO PAKUWON SQUARE AK 2 NO 26,
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213

PT. PANEN SEJAHTERA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; 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; 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; Minuman serbuk daun kelor organik royal
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moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; 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; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering 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 terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-
type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti 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

21/12/2021 16:12:02
540   EtiketDID2021090652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 2113A, 21/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
iFREE GROUP CORPORATION LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROLLEE + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 42, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===administrasi program frequent flyer; belanja online; iklan online pada jaringan komputer; memperbarui dan memelihara

data dalam database komputer; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli
dan penjual; penyewaan ruang iklan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel===
===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi melalui telepon;
komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi radio; layanan kantor berita; layanan
konferensi video; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan perutean dan sambungan
telekomunikasi; layanan pesan suara; layanan telepon; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; pengiriman pesan;
pengiriman surat elektronik; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; streaming data; transmisi file digital; transmisi kartu
ucapan online===
===Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Kartu SIM; Kartu
pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu telepon; Peralatan Global Positioning System [GPS]; buku digital yang dapat
diunduh dari Internet; chipset komputer; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; jam tangan pintar;
komputer tablet; modem; monitor tablet; pemancar sinyal elektronik; pengisi daya baterai; peralatan antar komunikasi;
perangkat keras komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer; perangkat telekomunikasi seluler; publikasi
elektronik, dapat diunduh; router internet; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; telepon
selular; telepon tanpa kabel===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; analisis sistem komputer; hosting situs komputer [situs web]; instalasi perangkat
lunak komputer; komputasi awan; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; layanan enkripsi data;
memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemantauan sistem komputer dengan
akses jarak jauh; pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyewaan server web; penyimpanan data elektronik===
===troli [gerobak seluler]; troli belanja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:12:07
540   EtiketDID2021090653

730 Nama Pemohon : Abdul Mubarok
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Alamat Pemohon : Kp Dukuh Rt 002 Rw 007 Rangkasbitung Barat, Kabupaten Lebak, Banten
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGBUCKET.ID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bunga buatan; bunga kertas buatan; karangan bunga buatan; rangkaian bunga buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:13:37
540   EtiketDID2021090654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kresek Gg. Ikan Tongkol No. 4 Suwung Batan Kendal, Kel. Sesetan, Kec.
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kota Denpasar, Bali, 80223

EDDY JOHNSON SITOMPUL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI BUILT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:13:38
540   EtiketD222021090655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Guyangan RT 010 RW 003 Nogotirto Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Sutanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARIJOKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup untuk topping===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:15:15
540   EtiketDID2021090657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Besito RT 002 RW 008 Kelurahan Besito Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah, 59354

Riza Roy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FISMARIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Ikan Salem;
Ikan Tuna; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Keripik rumput laut; Mackerel (ikan) asap; Makanan ringan rumput
laut goreng; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Sea bass (ikan), tidak hidup;
Tuna (ikan), kalengan; bakso ikan; daging atau ikan kalengan; daging sapi; daging unggas segar; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; fillet ikan; ikan asap; ikan asin; ikan kering; kakap merah (ikan), tidak hidup; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; produk daging sapi; produk ikan olahan; rumput laut kering yang bisa dimakan;
salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), kalengan; telur ikan olahan; udang, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:15:53
540   EtiketJID2021090658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Karangdowo No 127, Sopaten Kel. Karangdowo Kec. Kedungwuni, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah, 51173

PT Karya Dikara Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Raja Kidzone
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,kuning,biru,orange,ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko mainan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:19:29
540   EtiketDID2021090659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1008, Floor 10, Block B,Tongxin Technology Building, Qiaotou Community,
Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen

Shenzhen Wenjoy Technology Co.,Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: modio
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel USB; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; baterai; baterai listrik isi ulang; dudukan disesuaikan

untuk komputer tablet; earphone nirkabel; jam tangan pintar; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; outlet listrik;
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar untuk perangkat seluler; pengisi daya tanpa kabel; penutup untuk
komputer tablet; perangkat periferal komputer; ponsel pintar; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sakelar sensitif
gerak elektronik; speaker nirkabel; terminal layar sentuh interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:20:54
540   EtiketJ222021090660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngebong RT 004 RW 024 Margorejo Tempel, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Siti Maulana Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Djamoe Togaku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Merah, Putih, Coklat, Kuning, Hijau, Hijau Muda, Abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:22:54
540   EtiketDID2021090662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses

kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan
kendaraan tak berawak; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan
jaringan komputer global; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui
suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan
cloud  dan dikendalikan melalui suara; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek
nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau
realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan
pasien atau rehabilitasi pasien; alat untuk memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-
fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; application
programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan
augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kacamata
(goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; pengendali realitas virtual genggam;
pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras
komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah
(augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras
komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan realitas
campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan
video; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi
(immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video
game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk
mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat
lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan pengalaman
augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan sumber terbuka
(open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar
dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu,
grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual;
perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; piranti
elektronik yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada
wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi
ketika geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; sarung
tangan realitas virtual elektronik; sensor optik, optoelektronik atau elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak
tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor
pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor untuk
memantau gerakan fisik; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual
reality di bidang teknologi informasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:23:19
540   EtiketD112021090663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Abadi Bersama Gg. Mangga Rt.009 / Rw.002 Kel. Munggu, Kabupaten Sekadau,
Kalimantan Barat, 79582

Yuni Saumi Safitri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERUNIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Biru, Ungu dan Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingke; Kue-kue; kerupuk singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:23:36
540   EtiketDID2021090664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 310051, P.R. China
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

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 :

: OTAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pendeteksi; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi,

memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Pesawat
dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi,
mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; alat  interfase komputer; antarmuka untuk komputer; instalasi
pengawasan video listrik dan elektronik; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; perangkat
lunak antarmuka komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak
sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi
dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi
pemrograman antarmuka (API); perangkat periferal komputer; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sistem kontrol akses
elektronik untuk pintu yang saling mengunci===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak
antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia layanan
aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola,
dan streaming file digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:25:42
540   EtiketDID2021090665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Z GG. MUTAQIN KOTA BAMBU, RT 006 RW 010, KELURAHAN JATIPULO,
KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11430

ADRI FAUZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: IBNU YARLIS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IBNU YARLIS Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : PUTIH dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi

pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:26:36
540   EtiketJID2021090666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gudang 3 Bisnis Center Karawang No. C3 – 15 & 16, Jl. Pangkal Perjuangan, Kel.
Tanjung Pura, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mery Saida Silaen S.H.
Ruko Cimanggis Center No. 10-11, Lantai 3, Jalan Raya Bogor Km. 29 Cimanggis -
Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAGAS RITEL INDOPANGAN SEJAHTERA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Eceran dan grosir minuman;

Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa grosir ayam; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan
produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran dan grosir; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa toko eceran; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; jasa distributor grosir
untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk daging; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan ikan; jasa ritel; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan eceran atau grosir
untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan
ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan
dengan daging; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); perdagangan barang; toko eceran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:26:36
540   EtiketDID2021090666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B240, 1/F, Building 1, 73 Changhong West Road, Xilu Street, Fangshan District,
Beijing , 102488

Beijing Jinke Yunie Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nextcool
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Menyediakan ulasan

pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran;
administrasi program loyalitas konsumen; iklan bayar per klik; iklan online pada jaringan komputer; layanan perantara bisnis
yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; memberikan
informasi bisnis melalui situs web; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; negosiasi dan
kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; pemasaran; pemasaran yang ditargetkan; penyediaan pasar daring untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel===
===Memberikan informasi tentang asuransi; analisa keuangan; jasa agen penagihan utang; jasa penjamin; jasa perwalian;
jasa pinjaman [pembiayaan]; konsultasi asuransi; layanan pembayaran e-wallet; memberikan informasi keuangan;
memberikan informasi keuangan melalui situs web; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain
melalui penggunaan kartu keanggotaan; organisasi pengumpulan moneter; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan
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pembayaran kartu kredit; pinjaman angsuran; transfer dana elektronik===
===Dompet elektronik yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer,
dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam===
===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain industri; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer;
konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan internet; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer;
konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; pemrograman komputer; pengembangan platform komputer;
penyimpanan data elektronik; styling [desain industri]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:27:26
540   EtiketDID2021090667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutorejo Prima Utara 8/47, Kota Surabaya, Jawa Timur
TEGUH YUDHA PERMANA

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 :

: KOPI POERIBU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, krem, hitam, oranye, coklat, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi susu

bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti kopi; biji kopi
panggang; ekstrak kopi; esensi kopi; kopi; kopi dan coklat; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; minuman berbahan
dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar
kopi; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:27:50
540   EtiketDID2021090668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi

kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:30:15
540   EtiketDID2021090669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: A16 Bldg 101, 1-3 floor, Zone B of 4th and 5th floor, 3rd floor of A17 Bldg, Intelligent
terminal industrial park, No. 20 Shunv RD, Dafu Industrial Zone, Guanlan, Longhua
District, Shenzhen, Guangdong

Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Metaaudio + 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 : ===Dudukan untuk peralatan fotografi; Kabel USB; Penghubung audio; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; alat penerima

audio dan video; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; dudukan mikrofon; earphone; kamera; mikrofon;
pemancar audio; pemancar nirkabel; penerima nirkabel; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan transmisi
suara; perangkat lunak komputer, direkam; perekam kaset audio; tripod untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:32:15
540   EtiketDID2021090670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12, Jalan PJU 3/47
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor

OPIKA ORGANIC SDN BHD

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 :

: OPIKA logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Mie; Muesli; Pasta; Sushi; adonan; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; buah (gula-gula); bumbu; bumbu masak;

cokelat; croissant; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es krim; gula-gula; kari [rempah-
rempah]; keripik [produk sereal]; kerupuk; kopi; kue tart; kukis (kue kering); madu; makaroni; minuman berbahan dasar teh;
pai; pai daging; panekuk; permen; persiapan sereal; pizza; rempah-rempah; roti bun; roti*; saus [bumbu]; saus daging;
spaghetti; teh; wafel; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:33:24
540   EtiketDID2021090671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring

(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi
komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online;
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.; Perangkat lunak
komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak untuk komunitas virtual,
jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.;
Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama
dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
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terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang,
mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan
aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris
berbasis blockchain; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang
memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses
dan manajemen data; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; chip enkripsi nirkabel untuk
mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token blockchain; dompet elektronik yang dapat diunduh
yang digunakan untuk aplikasi blockchain; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras
komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset
digital (digitized asset); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis
blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak bagi pengguna
untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak di
bidang blockchain; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
jejaring sosial; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan
online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring
sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer e-commerce yang
dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan
komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis
blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring
sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak
platform blockchain; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial
online; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke
dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan
implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk
digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi
perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan
mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility
token accounts); perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk
digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber
terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan
mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; 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; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset),
token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk
mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak
untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat
lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik
dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring
sosial; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
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dan token utilitas; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; 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 lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses,
layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak, yaitu,
aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial;
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program
aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring
(online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; publikasi elektronik
yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan
instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi,
internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan
keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:34:39
540   EtiketJID2021090672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12, Jalan PJU 3/47
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor

OPIKA ORGANIC SDN BHD

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 :

: OPIKA 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 : ===Menyediakan informasi bisnis; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; bantuan manajemen bisnis;

demonstrasi barang; distribusi sampel; iklan online pada jaringan komputer; jasa periklanan; jasa ritel; kompilasi statistik;
layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; manajemen file terkomputerisasi; memperbarui materi
iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pengeceran dari barang (dalam arti apapun)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:35:12
540   EtiketDID2021090673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tuanku Tambusai no. 508 CD, RT/RW : 002/001,
Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau-Indonesia, Kota Pekanbaru, Riau, 28282

A MO

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 :

: M2B MITRA MAJU BERSAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : M2B MITRA MAJU BERSAMA (20) IDM000326560, IDM000722416
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591 Uraian Warna : biru, merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari berlaci; Lemari kaca; Lemari kecil; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Tempat duduk; bangku kerja; bangku

sekolah; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; barang anyaman; kasur; kasur pegas; kursi [kursi]; lemari; lemari
arsip; meja; meja dari logam; meja rias [perabot]; meja tulis; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; perabot
komputer; perabot sekolah; perabotan kantor; rak buku; rak piring; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; sofa;
tempat tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:35:17
540   EtiketDID2021090674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PANINGGILAN NO 24 RT 003/RW 007, Kota Tangerang, Banten, 15154
IZZA LUTFAH HASMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHIIN OKAILA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sushi; cuka sushi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki;

sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:35:53
540   EtiketJID2021090675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Penyediaan

platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu,
saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce
melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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,
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kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail
secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital,
headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; kompilasi dan analisis data
bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang
virtual dan transaksi cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan saran bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan
manajemen aset cryptocurrency; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi
blockchain; 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);
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:35:56
540   EtiketJ222021090676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Piyungan Km 5, Madubaru RT 001 RW 026 madurejo Prambanan, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Rina Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madubaru Bat Guan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:36:03
540   EtiketJID2021090677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12, Jalan PJU 3/47
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor

OPIKA ORGANIC SDN BHD
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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 :

: OPIKA 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 : ===Layanan kafe; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan makanan dibawa pulang; layanan

restoran swalayan; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:36:59
540   EtiketDID2021090678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Reni Jaya Blok AI 1/5 RT. 003 RW. 018, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
APRIDITIA LELIANA ANANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN SUN DIMSUM & PAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; 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 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 dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu
Lengkuas; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu
dengan ikan dan/atau ayam; Bekakak Ayam; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Fish maw (olahan dari
ikan); Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan
yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan Bakar Bandeng;
Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan jebung bakar; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan tenggiri bakar; 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; Krengsengan Ayam; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang
diawetkan; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan
berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau
makanan laut; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung; Opor Ayam; Pepes
Ayam; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Rendang Ayam;
Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Sate Ayam; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate
Telur Ayam; Semur Ayam; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut;
Tum Ayam; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng
kremes; ayam goreng rempah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bayam, beku; bayam, dimasak; busa ayam; daging
ayam; daging masak; daging sapi; 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;
ekstrak rumput laut untuk makanan; esens ayam; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hidangan pembuka yang terdiri
terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan
laut; hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; keripik bayam; kornet ayam; kroket ayam; makan
malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan
berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku;
makanan laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan olahan
yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup susu dingin;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan
berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan

Halaman 183 dari 808



ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat
dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama
berbahan dasar sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; minyak bayam; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar kacang; onigiri
ayam; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; produk
ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan laut
(diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk olahan ikan dalam botol; salad ayam; sayap
ayam; tahu makanan laut; telur ayam; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); terrines ayam;
yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:38:05
540   EtiketDID2021090680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAMPAR GG. BUNTU NO. 12-A, KELURAHAN SEKIP, Kota Pekanbaru, Riau,
28142

MIKE CIANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANS
Merek Kata

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 minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Ale dingseng dari minuman jus gingseng
merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; 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 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; Punch minuman tanpa alkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk
membuat minuman; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah; Serbuk untuk membuat minuman
mengandung jahe putih; 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
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hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Wine
(minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar
buah tanpa-alkohol]; 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; 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 yang diperkaya vitamin [minuman]; air
yang diperkaya vitamin [minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; 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; 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 persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan 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
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 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 berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; 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 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 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 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-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 sirup buah
dengan air; 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 boba;
persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat minuman tanpa-
alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol);
sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sikhye [minuman khas korea dari
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nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; 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

21/12/2021 16:39:17
540   EtiketJID2021090681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain;

Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Manajemen mata
uang virtual mengenai layanan penukaran mata uan virtual; Menyediakan layanan pemrosesan transaksi mata uang virtual
untuk orang lain; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik;
daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; investasi dana
untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa keagenan untuk pertukaran satu mata
uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; jasa keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan
oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan
untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa 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 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 penyediaan layanan dompet digital untuk
menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa
penyediaan  informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa pertukaran mata uang, yaitu,
menukar token virtual dari nilai atau utilitas; 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;
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; layanan verifikasi
pembayaran berbasis blockchain; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; 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; 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 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; pembelian, penjualan
dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata
uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; penerbitan dan pengelolaan mata uang
virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan
online; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan pertukaran satu
mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan
jual beli mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan pertukaran satu mata uang
virtual dengan mata uang virtual lainnya; pertukaran mata uang virtual dan mata uang sah berkenaan dengan bisnis
pertukaran mata uang virtual dan pemberian informasi mengenai hal itu; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran
satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video
(sebagai alat pembayaran); transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui
jaringan komputer global===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:39:40
540   EtiketDID2021090682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 301, Building 5, No. 41, Caoping Road, Lichang Community, Longgang, Shenzhen,
518000

Shenzhen Surpass Tech Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURPASS HOBBY logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alternator; alternator untuk kendaraan darat; dinamo; generator arus searah; generator listrik; generator untuk kendaraan

darat; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mesin dan motor untuk model kendaraan; motor starter untuk
kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:40:22
540   EtiketDID2021090683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. James Simandjuntak No.1, Bontang-Kaltim, Kota Bontang, Kalimantan Timur
PT Pupuk Kalimantan Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PELANGI JOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Putih/Transparan
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk campuran; pupuk majemuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:41:15
540   EtiketJID2021090684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan piranti keras komputer, piranti keras jaringan komputer, dan komponen piranti

keras komputer dari infrastruktur komputasi virtual; jasa dukungan teknis yaitu troubleshooting yang bersifat perbaikan
perangkat keras komputer untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian,
virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:41:21
540   EtiketDID2021090685

730 Nama Pemohon : APRIDITIA LELIANA ANANDA
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Alamat Pemohon : Reni Jaya Blok AI 1/5 RT. 003 RW. 018, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN SUN DIMSUM & PAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu ikan bakar; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak

protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Burger Daging Ikan (Sandwich); Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal;
Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Es kristal; Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kue Coklat Mente ( Cookies ); 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.; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia;
Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga
telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning;
Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Empal Daging; 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 Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang;
Nasi Ikan Uilulia; Nasi Pepes Ikan; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi
goreng katsu; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pangsit
ikan; Pastel daging; Sambal Ikan Teri; Sambel Ikan Asin; Sediaan hidangan pasta; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; ampiang ikan; bumbu nasi goreng; es krim; hot dog [sandwich], pai daging;
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]; kerupuk getas ikan; kerupuk ikan; kerupuk stik ikan; kopi dan coklat; krim-krim
coklat; kue coklat; 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 pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar
teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; nasi goreng; pai daging; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; rengginang dari
tulang ikan; sambel ikan teri; sandwich burger daging sapi; sandwich ikan; saus coklat; saus daging; saus ikan; saus untuk
ikan; stik dari tulang ikan; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tempura yang diletakkan di atas nasi
yang disajikan dalam mangkuk; untir-untir dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:43:21
540   EtiketDID2021090687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris – France
LOUIS VUITTON MALLETIER

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 :

: LOUIS VUITTON OBJETS NOMADES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet-karpet; karpet; keset kamar mandi; matras; penutup lantai; tikar; tikar pintu; tikar yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:44:18
540   EtiketJID2021090688

730 Nama Pemohon : PT BAUMA
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Alamat Pemohon : #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi,

mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling
bertukar dokumen; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; layanan telekomunikasi
untuk tujuan e-commerce; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan
untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan
sistem komunikasi data; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan layanan telekomunikasi untuk
platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; penyedia
akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; ruang obrolan virtual
yang didirikan melalui pesan teks===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:44:46
540   EtiketJID2021090689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Reni Jaya Blok AI 1/5 RT. 003 RW. 018, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
APRIDITIA LELIANA ANANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN SUN DIMSUM & PAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan

untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Layanan toko ritel online; PASAR SWALAYAN; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko roti
online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
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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 grosir
menampilkan bahan makanan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; stan penjualan makanan
ringan; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:45:06
540   EtiketJID2021090690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULAIMAN A 1, KEL. KEMANGGISAN, KEC. PAL MERAH, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

FRANLY HUTAGALUNG

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 :

: PANDU LAUNDRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Layanan binatu dengan bahan kimia

tanpa penggunaan air; binatu swalayan; pemasangan peralatan binatu dan dapur; penyediaan fasilitas binatu; penyewaan
mesin cuci binatu; penyewaan pengering binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:45:33
540   EtiketDID2021090691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 301, Building 5, No. 41, Caoping Road, Lichang Community, Longgang, Shenzhen ,
518000

Shenzhen Surpass Tech Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCKET-RC logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alternator; alternator untuk kendaraan darat; dinamo; generator arus searah; generator listrik; generator untuk kendaraan

darat; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mesin dan motor untuk model kendaraan; motor starter untuk
kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:46:08
540   EtiketD152021090692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukaria VI no. 30, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
CV. Suntech Integrated Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sunfert + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : sunfert = stimulation Natrient fertilizer
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk mineral===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:46:54
540   EtiketDID2021090693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Graha Pasir Ona 2, Blok F3 No. 10, RT. 005/012, Desa Rangkasbitung
Timur, Kabupaten Lebak, Banten

Hendry Febriana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URANG LEBAK CREATINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, BIRU MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos Promosi; baju kaos [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos t shirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:47:54
540   EtiketDID2021090694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Warung 26 RT.005 RW.005, Kauman, Semarang Tengah, Kota Semarang -
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50188

LEO AGUSTINUS SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEL-19
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan peralatan permainan komputer; Gangsing; Mainan; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu

bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan,
bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola
basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang
dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis;
permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang
kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak;
bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau
tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Rumah mainan; Struktur gedung mainan; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan
tokoh aksi; alat musik mainan; bola mainan; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan; kendaraan
mainan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kereta mainan; komputer mainan (tidak bekerja); mainan action
figure; mainan konstruksi; mainan plastik; mainan robot pintar; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang;
mobil mainan; permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan
fungsi telekomunikasi; pesawat terbang mainan; pistol mainan; robot mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:48:07
540   EtiketDID2021090695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gajah Mada No. 188, Apt. Green Central Adeni, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11120

TOMMY ADMADIREDJA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Inverter Silent Generator Electric Stater
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Generator ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:48:45
540   EtiketJID2021090696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Reni Jaya Blok AI 1/5 RT. 003 RW. 018, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
APRIDITIA LELIANA ANANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN SUN DIMSUM & PAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemondokan kemah; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang

menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa restoran; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan kafe, bistro, dan restoran;
restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:48:55
540   EtiketDID2021090697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIMANGGU JL. PESANTREN NO. 09 RT 01, RW. 016 KEL. KEDUNGWARINGIN,
KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR, Kota Bogor, Jawa Barat

AZURA KHANSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALUELLA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Krem, Hitam & Abu-abu
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.; Sabun cair 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 perawatan wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
anti-penuaan; balsem bibir tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
bibir untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; sabun mandi cair; sabun pengelupasan 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 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; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kecantikan; 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;
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sediaan perawatan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/12/2021 16:49:06
540   EtiketJID2021090698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nagoya Citywalk Southwalk B No.6 ( D/6), Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan
Lubuk Baja, Kota Batam 29444., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444

HARMOKO

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 :

: MOCCO SALON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; 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

21/12/2021 16:49:30
540   EtiketJID2021090699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merek lukisan nama perusahaan PTBAUMA (warna hitam putih)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan
portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari
maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial
dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
hiburan 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, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau
hiburan; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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
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permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual
di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan permainan
realitas virtual pada situs web; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; 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; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; 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 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 permainan realita virtual melalui jaringan
komputer; 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; 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; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
virtual/maya (virtual reality) online; 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 tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); 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); layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); 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 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 permainan arcade realitas virtual; layanan permainan
realitas tertambah (augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual
disediakan secara online dari jaringan komputer; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online;
menyediakan permainan realitas virtual online; 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); menyelenggarakan
pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan
budaya atau pendidikan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang
disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; produksi film dan drama Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); 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;
senam virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:31:27
540   EtiketDID2021090926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PETOJO VIY V/29, KEL. CIDENG KEC. GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

THOMAS WINOTO

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 :

: EXPRESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING dan HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk kendaraan; ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban luar; ban luar untuk kendaraan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:31:28
540   EtiketDID2021090927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cijeruk Kp Sukamandi RT 05 RW 05 No 123 Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa
Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

RIKI RISMANTO, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTROVERT123
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KATA SIFAT = TERTUTUP
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; celana; jaket; kaos; kaus [pakaian]; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:34:41
540   EtiketDID2021090928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN GRIYA SERPONG ASRI BLOK H 3  NO.14  RT : 003 / RW 007
KELURAHAN SURADITA   , Kabupaten Tangerang, Banten, 15343

HERMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mrs.Lim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; karamel [permen]; mukhwas
[permen untuk menyegarkan nafas]; permen; permen batangan; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen cokelat
yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen gula tanpa obat;
permen kacang lokus; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen karet kunyah; 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 mint; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan
karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yogurt beku; praline (permen); sweetmeats [permen]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:36:36
540   EtiketD102021090930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Mulyorejo RT.01 RW.06 Ds. Wonorejo Kec. Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

Achmad Muhadjir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZZAYYAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, COKLAT, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:36:36
540   EtiketDID2021090930
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani No. 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT CAHAYA MAJU LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam industri kosmetik; minyak untuk digunakan dalam

pembuatan dan pengolahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:37:07
540   EtiketDID2021090931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Pakis Timur 4/L.3, RT/RW : 004/007,
Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60225

MICHAEL FENHAN, VINCENT LIAWNER

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 :

: DEVICE
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; Jaket-jaket; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; T-shirt dengan logo; alas kaki; baju kaos (t-shirt);

baju kaos bertopi; celana kasual; celana pendek berjalan; kaos; kaos oblong; kaos polo; kemeja berkerah; mantel untuk pria;
pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sandal untuk pria; sepatu untuk orang dewasa;
setelan kaos bertudung (hoodies)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:39:35
540   EtiketDID2021090932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani No. 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT CAHAYA MAJU LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak atsiri citron; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:40:38
540   EtiketD222021090933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TAMAN KUANTAN NO.A7, RT. 11/RW. 25, SENDANGADI, MLATI,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

TALITHA NUR RAFIDA

Halaman 196 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rafidaa BATIK JOGJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; baju batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:43:12
540   EtiketDID2021090934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani No. 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT CAHAYA MAJU LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; minyak angin aromaterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:43:58
540   EtiketD102021090936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jambu I / F-43 RT.07 RW.04 Kel. Tambak Sumur Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

Evie Christi Astutie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chelmyqu + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan

rumput laut; Stik Keju; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kue basah; kue stik bawang; kukis (kue kering); stik balado; stik
dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:45:49
540   EtiketD222021090938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL.MANGKUYUDAN NO.45, RT. 51/RW. 14, MANTRIJERON, MANTRIJERON,
KOTA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

EMIRITA LESTARI NOOR PRATIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sae Sae by Batik Luwes Putra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Coklat, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain lurik; kain sarung batik; sarung bantal; selimut; sprei; tirai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:45:49
540   EtiketDID2021090938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani No. 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT CAHAYA MAJU LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===pabrik rempah-rempah, selain dioperasikan dengan tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:45:49
540   EtiketD102021090938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Jambe RT.02 RW.09 Ds. Baujeng Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Sri Andayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAKERU + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); biskuit; kue basah; kukis (kue kering); pai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:46:10
540   EtiketD102021090939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Krajan I RT.03 RW.01 Kel. Cukur Gondang Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur

Siti Jamilah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOTAZA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue kering (pastri); biskuit; kue basah; kukis (kue kering); pai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:46:25
540   EtiketD102021090940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Penjaringan 1 / 17B RT.01 RW.02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Miftachul Hudah

Halaman 198 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAKOTANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam, coklat, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:46:31
540   EtiketDID2021090941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten Maulana Lubis, No. 8-I Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara,
20112

Hansen Jap, Hansen Jap

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALONI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning & Biru
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 pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk
pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah
bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang
bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis
portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks
obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis;
Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan
pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup
untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung
atau masker nasal; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker Cleanroom wajah; masker bedah;
masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker
sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker
untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk
penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; sarung tangan bedah; sarung
tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk
keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi;
sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung
tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:46:33
540   EtiketD102021090942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dawe Krajan RT.01 RW.05 Kel. Sumberdawesari Kec. Grati , Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

Irma Krismawati Dian

Halaman 199 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALDAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik; keripik jamur; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:46:41
540   EtiketD102021090943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kahayan 68 RT.07 RW.06 Ds. Randuagung Kec. Kebomas , Kabupaten Gresik,
Jawa Timur

Tantri Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kastinayiy + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beras kencur; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Sediaan rempah-rempah;

minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:47:17
540   EtiketDID2021090944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN GRIYA SERPONG ASRI BLOK H 3  NO.14  RT : 003 / RW 007
KELURAHAN SURADITA   , Kabupaten Tangerang, Banten, 15343

HERMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nicelim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; karamel [permen]; mukhwas
[permen untuk menyegarkan nafas]; pecan logs (permen); permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen buah jelly;
permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen
coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet;
permen karet [gula-gula]; permen karet kunyah; 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 susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang
diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; praline (permen); sweetmeats [permen]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:49:36
540   EtiketDID2021090945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl HOS Cokroaminoto No 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
David Halim

Halaman 200 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIRAI DELAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===kateter kondom; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom,

sabuk ostomy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:50:38
540   EtiketD222021090946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  PURWANGGAN PA I/548, RT. 34/RW. 7, PURWOKINANTI, PAKUALAMAN, KOTA
YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

LUCIA DWI DARIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROtI Bu Dalikin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kering; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:51:39
540   EtiketDID2021090947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1A, Kel. Banjarkemantren, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61252

PT ISCO LOGISTIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILKY SOFT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dot botol susu; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu

(ASI); botol bayi; botol susu; pemijat karet untuk bayi; penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; puting susu / pentil untuk botol
bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:54:29
540   EtiketDID2021090948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cengger Ayam I/7-A Kav. B-1 RT. 005 RW. 008 Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur - 65141, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

ZIMMY DJAMALUDDIN MURAD, S.E.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE ONE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 201 dari 808



591 Uraian Warna : Biru, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa Beton; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa

PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas
bukan dari logam; Pipa yang terbuat dari damar sintetis; 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;
katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa
bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa
drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa
penstock, bukan dari logam; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik untuk membawa gas alam; pipa polietilen
digunakan dalam sistem pemanas dan pendingin geotermal; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir;
pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa semen, gerabah atau batu pasir; pipa
tembikar; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:56:58
540   EtiketDID2021090949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA MINI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); air mineral [minuman]; air minum; air minum dalam

kemasan; air minum dengan kandungan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:58:18
540   EtiketDID2021090950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1A, Kel. Banjarkemantren, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61252

PT ISCO LOGISTIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WONDER WATER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dot botol susu; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu

(ASI); botol bayi; botol susu; pemijat karet untuk bayi; penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; puting susu / pentil untuk botol
bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:59:26
540   EtiketDID2021090951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Nilam V/4, Rt./Rw. 014/002, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

DENANDA SATRIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE STONE BOTANICALS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk spa; Lilin leleh; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;

Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; 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; lilin pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin untuk keperluan kecantikan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sediaan pengharum
ruangan; sediaan pewangi udara untuk 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; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 09:59:28
540   EtiketDID2021090952

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 :

: EVEREST TITANIUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : EVEREST = titik tertinggi/puncak; TITANIUM = titanium
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===bagian struktural untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; kendaraan bermotor; kendaraan darat; kopling

untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; transmisi untuk kendaraan bermotor;
transmisi untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:00:43
540   EtiketDID2021090953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAJAMANTRI II NO. 4, RT/RW 008/004, Kel/Desa TURANGGA, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40264

BENNY KUSUMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Puregoat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kambing murni
591 Uraian Warna : Merah, biru dan putih
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; 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 kambing dan produk susu yang berasal
dari susu kambing; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing,
domba, dan nasi; 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; hasil produksi susu kambing; minuman berbahan dasar susu almond; minuman yang terutama terdiri dari
susu; quark [produk susu]; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; serbuk susu kambing; susu
albumin; susu almon; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair
atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku;
susu domba; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kental; susu skim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:05:25
540   EtiketDID2021090954

730 Nama Pemohon : David Halim
Halaman 203 dari 808



Alamat Pemohon : JL HOS Cokroaminoto No. 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIRAI MAGIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===kateter kondom; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom,

sabuk ostomy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:05:52
540   EtiketDID2021090955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BUMI NONGKO SAWIT, RT/RW. 006/001, KEL. NONGKOSAWIT, KEC.
GUNUNG PATI, Kota Semarang, Jawa Tengah

WAHYU NOVIANTO

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 :

: PASIR SANGRAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; kuning; biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Brownies Coklat; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Campuran minuman

berbahan dasar teh; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Kecap; 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; Kopi Susu ;
Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Mie; Muffins; Pasta; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Roti bun dengan selai; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Teh Tarik; Teh latte; Tepung gula; beras ketan; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit malt; bubuk coklat; bubur
gandum; bumbu masak; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; coklat; coklat pasta; cuka
palem; es krim; gandum, diolah; garam bawang; gula aren; havermut; 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 permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla;
keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; 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; kopi; kopi bubuk; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue basah; kue nastar; kue pai; kue pretzel; kue
sus; kue untuk makanan ringan; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; mayones; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
msg (penyedap rasa); nachos [keripik tortilla]; oregano, dikeringkan; pai; panekuk; pasta penyedap pandan; penyedap rasa;
permen coklat; roti goreng; roti gulung; saos; sediaan minuman kopi; senbei [kerupuk nasi]; serpihan Oat; sohun; stick cumi
(kerupuk); stick kerang (kerupuk); tapioka dan sagu; teh bubuk; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:06:21
540   EtiketDID2021090956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Margamulya, RT.002/ RW.007, Kel. Ciguha, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Novia Puji Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAZAYA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:06:56
540   EtiketDID2021090957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. City Garden Tower U lantai 3 No. 35, Rt.009/014 Kel. Cengkareng Timur Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Mery

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERSHINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim ,

losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit
(pengkilat); Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata,
krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang
kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-
wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak,
minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin;
Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan
mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan
atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah
pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan
pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih
kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan
untuk rambut (kosmetik); Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan
kualitas laundry; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi
berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; 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; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); 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 lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim mandi untuk bayi; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah
bercukur; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion Pengelupasan Kulit; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion mandi berendam;
Losion pelembab (kosmetik); Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit
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dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan
untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker
perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media
abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk
mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih
serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pengawet kulit (poles); Penguat kuku
dan pembersih cat kuku; 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; Perawatan anti-
penuaan; Perlengkapan mandi; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung
ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk
perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; 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 Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cair wajah;
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 untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi
shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair;
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 dasar untuk tata rias wajah;
Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut;
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk 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 mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab
untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan
pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan
rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak
mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk
membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan
kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal,
tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan
perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; 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 kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi
basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah;
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Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner 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; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan
untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai
jenis kondisi kulit; abu vulkanik untuk dibersihkan; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amonia untuk keperluan
pembersihan; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; apitoxin [racun lebah madu] untuk
keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk
membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut,
kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu tripoli untuk
dipoles; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak mandi; bedak rambut; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk
rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik;
bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk
pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih;
cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis
mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa
menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen yang disiapkan
dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens kayu putih [minyak esensial]; esens
pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam
mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik;
gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
menjadi alat bantu penata rambut; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel
pemutihan gigi; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; 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 penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut
dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang
sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas
sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen
peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); ionone
[wewangian]; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain
diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan
sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain pembersih, debu atau pemolesan
diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas
untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan
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kosmetik; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner
rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik 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 anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing
kulit; 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 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 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 mandi; 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 obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; 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 perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik;
krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
krim tanning diri [kosmetik]; krim 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 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 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar
wewangian]; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih
untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lilin bahan kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin
penata rambut; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion  untuk kulit; 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 rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; 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 kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat
untuk melembabkan kulit; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari 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
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 untuk wajah; lotion wajah dan
tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan
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toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan;
masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
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 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 tanah liat penyeimbang minyak;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mencuci soda, untuk membersihkan; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak
bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial
untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial
untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial
untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat
kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; parfum air
wangi; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta
untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk
losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; 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 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 berbentuk krim; pembersih busa untuk
penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela;
pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga;
pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu
(sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan
pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk
keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga;
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan
rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan
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penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih bokong; pemutih cucian;
pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih
selakangan; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengatur
tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai;
pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak
esensial]; penyegar kulit; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue
yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan
memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk membubuhkan 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 scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan
rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan;
poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; 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]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel,
lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk
dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis;
reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik;
sabun batangan untuk mandi; 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 cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kosmetik;
sabun kulit; 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 untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun
wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet untuk linen
wangi; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk
pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk 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
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kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan
medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis;
sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan
kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas
untuk kebersihan pribadi; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif;
sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih
untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk
menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan
produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan
dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba
guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan 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
untuk bahan kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk
keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut;
sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; 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 pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut santai; 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 tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi;
sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit
kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
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 dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak
termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk
membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk
membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi
dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk
sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan
untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk 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;
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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-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi
ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk
membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan
kosmetik; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; soda pemutih; solusi pembersih lensa
kacamata; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit;
tiriskan sediaan pembersihan; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan
bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau
senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih
kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian;
wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil;
Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri;
Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi
sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk
pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis
instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi;
Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-
kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan pendingin
dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum;
Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air
panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kloset air; Kombinasi pengering mesin cuci-;
Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik (elektrik); Kotak pengering
udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara
untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU
SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat
energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu
anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon;
Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang; Lemari es; Lemari mayat; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur
elektrik; Menara lampu; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk
penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan,
mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan
rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan
menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi
bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin
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pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin, peralatan untuk pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan
merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik;
Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar
cahaya organik; Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara
elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang [peranti memasak];
Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga;
Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan
industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman;
Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;
Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan
LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur,
ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla,
listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Pengontrol pencahayaan; Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok
elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya
(LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan non-
elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pipa cabang
menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk
instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah
tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk
kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk
keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk
mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan
untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur
bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong
lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan
losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-sirkulator; Sistem instalasi gas medis atau
kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut;
Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk
penerangan; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa listrikyang
digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man hole );
Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan adaptor toilet
duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk
akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas;
aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator panas matahari;
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akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat
cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan
untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia;
alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi
udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kelengkapan,
berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan industri; alat kromatografi gas untuk
keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik
untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat masak induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat
memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas
bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan
medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat
pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan;
alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi
keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur
untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering
untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk
mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk
keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap;
alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi
untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan
[aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk
pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk
bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan;
aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi
pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk
tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-
pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi
listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih
minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat
pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk
penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk
penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur
disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan;
aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas;
aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur
pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur
udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan
industri, komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau
air; aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan
udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar
kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri
pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk
dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran;
aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap,
memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem
pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur;
bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel
listrik; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis;
barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk
penggunaan di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu;
bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras
pemanas listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya
overhead mandi; bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi;
bilik mandi; bilik penyamakan; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam
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pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas;
botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa
untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan
Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik;
ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan;
dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut
untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen
pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara;
evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk,
untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air
reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis;
filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian
dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik untuk
keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter
tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk
keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk AC; filter
untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas;
filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan
panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting
mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot,
listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat
footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer;
freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk
tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk
keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan;
generator gas panas; generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap;
gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi,
listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan
dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik;
humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator
pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi;
induksi listrik (ranges listrik); industri mesin pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator;
insinerator limbah untuk keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah;
insinerator sampah; insinerator sampah untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi
AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk
keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu,
otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi;
instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna;
instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi
pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral
gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi
pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi
pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi
pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air;
instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah;
instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel;
instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk
membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir;
instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers
air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan
di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi
prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kamar mandi tenggelam; kandang mandi; kantong pensteril yang dapat
dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut;
kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat
permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao
listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi

Halaman 216 dari 808



yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi,
dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh
listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh
listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul
teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk
pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran  dari
Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali
ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air;
katup radiator termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi
pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan
bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran
gas; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan  untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor
panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk
keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan
berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu
dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit
elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; kontrol air katup untuk kran; korek
api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api
gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu
tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran
otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas
listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal,
selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku;
lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya;
lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling;
lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan
pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu
elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi
panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan;
lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu
keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik;
lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam;
lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto
ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan
lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu
sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu
studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu
tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan
orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari
display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari
instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet
terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es
batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi];
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menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur
aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris
untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan
perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik
sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok
menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah; merokok
mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci
(washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin dan
peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis
pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin
kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan;
mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis
untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk
pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin
pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion
untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin
popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk
keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin
penyaringan untuk pemurni-pemurni air; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk
peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri;
motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon
Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk
keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk
digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor
saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri;
otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman
listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak;
oven memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang
untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah
tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk
portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan bakar tungku
pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci masak
listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci
pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air
minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel cahaya; panel
instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari; panggangan
arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers;
pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pelunak
air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas
akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered;
pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas
listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas
ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas
udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air
panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol
minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan
instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri; pemanasan laci
untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan
untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemandian spa [pembuluh]; pemanggang
(peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang
gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasak
serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat
dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar
gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar kuman; pembakar laboratorium; pembakar
minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih
udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk
keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk
toilet; pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah
tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich,
listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang
dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah
tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan
rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat
menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan
peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun,
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alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang
kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan
(cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin
anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya;
pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang;
pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan
instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu
emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es,
pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya;
pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik;
pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering
futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering
piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering
rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk
keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering
udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah
tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar
ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik;
penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik;
penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku;
penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap;
penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik;
pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas
matahari; penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar
panas, selain bagian dari mesin; penurun lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas
untuk oven; penyalur (penerangan); penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk
aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran;
penyiraman instalasi, otomatis; peralatan  pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan
dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan
perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk
tujuan ilmiah; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar
mandi; peralatan listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk
membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak
elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan
(grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan;
peralatan pasokan air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas
tenaga surya; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri;
peralatan penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil
uap dan memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan
pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan
air minum; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-
pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi
UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan
secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk
keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu surya,
yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk
perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor;
perlengkapan pembilasan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan
pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan listrik;
perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya; perlengkapan pengontrol polusi
air; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler
[tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari
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instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas untuk
keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas; pot memasak listrik; pot moka listrik;
produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor sinar laser; pusaran air-jet aparat;
radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator,
listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala;
reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda;
reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan;
regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah
tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri;
roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary kiln untuk keperluan industri;
rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin
pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam;
saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air didapur;
saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel;
saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan
pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah
industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk tangki-
tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk air
industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat
pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air;
sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub;
selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik;
semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat
pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sink dapur; sisi-entry mandi untuk digunakan
oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya),
catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem
penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem
udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit
pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk
tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk
salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku;
sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga;
sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik;
sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi
untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri;
sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis;
sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin
atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu
instalasi pendingin; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air
reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung
pencahayaan; tajines, listrik; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri;
tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank
flushing; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank
toilet; tanur listrik untuk keperluan industri; tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable;
tempat cuci piring; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti
listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air;
toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan;
trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat
mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri minyak; tungku;
tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku pemanasan; tungku
pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair; tungku untuk
memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan; tutup radiator; uap aparat wajah
[sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC jendela-mount;
unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit desalinasi; unit
didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit pelunakan air
listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri;
unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk
penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air osmosis terbalik; unit pemurnian
air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pendingin untuk mendinginkan kursi
penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual
otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan sirkulasi air; unit
penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan untuk senyawa
restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal menjadi perlengkapan sanitasi; urinal portabel untuk
kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan;
ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk digunakan
dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
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pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; wajan listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk
penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC;  alat pembersih untuk
keran air;  alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air;
 alat sterilisasi air;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  keran air;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:10:52
540   EtiketDID2021090959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangkemiri RT.06/RW. 02 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah

SULASTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTEGAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan crispy; keripik; pisang crispy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:11:01
540   EtiketDID2021090960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT PUJI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Bubuk dari buah prem; Bubuk untuk membuat roti; Cone snack [makanan ringan

berbahan dasar tepung]; Kue-kue; Snack Bar (Makanan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk pengembang; bubuk
stevia kering [pemanis alami]; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; coklat; cuka; dripper kopi bubuk
sekali pakai, diisi; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; herbal kering untuk keperluan kuliner;
karamel [permen]; kopi; madu; 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; mayones; minuman berbahan dasar coklat;
moster; permen; puding; rempah-rempah; roti*; royal jelly *; sagu; saus; sereal, diproses; sirup pati bubuk untuk makanan dan
minuman; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; teh; tepung untuk makanan dan minuman; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:12:41
540   EtiketDID2021090961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani No. 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT CAHAYA MAJU LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 221 dari 808



510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak inti sawit untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak
sawit untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:13:03
540   EtiketDID2021090962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kandang GG. Jamblang Nomor 24, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Jagakarsa,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12620

RINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : orange dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper robot; Kulit sintetis; Ransel; Tas berpergian dari kulit; Tas punggung; dompet wanita; koper; koper besar; koper

kecil; koper kulit; koper lipat; koper troli; ransel kanvas; ransel kecil; tas jinjing dan ransel; tas kecil dari kulit; tas tangan; tas
tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas travel; tas wanita; tas, dari kulit, untuk kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:13:44
540   EtiketDID2021090963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Magelang No. 144, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55241
CV. KARYA HIDUP SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMBERJACK + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, kuning emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; Karavan; Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk

kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki;
Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka; Kereta; Mobil dan bagian strukturalnya; Traktor
penyebar pupuk; Traktor sebagai alat angkut; Traktor termasuk traktor penarik; Truk bagasi; Truk logging; Truk mini; Truk
pengangkut barang; bagian struktural untuk kendaraan; ban traktor; bus; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor;
kendaraan; kendaraan barang; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan militer; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air
atau rel.; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; tapak untuk kendaraan dan traktor;
tapak untuk traktor; tenda trailer; trailer [kendaraan]; trailer untuk kendaraan; traktor; traktor amphibi; traktor jalan; traktor
mesin; traktor penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor pertanian; traktor tangan; truk; truk
forklift; truk pickup; truk sampah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:20:00
540   EtiketJID2021090964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA MINI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Periklanan online; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan banner; iklan billboard elektronik; iklan komersial
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televisi; iklan online; iklan radio dan televisi; layanan iklan dan pemasaran online; merchandising produk; pemasaran promosi;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran materi
iklan dan promosi; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan
lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:20:14
540   EtiketDID2021090965

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 :

: RANGER RAPTOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RANGER = penjelajah/pengembara; RAPTOR = hewan liar
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===truk pickup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:22:32
540   EtiketDID2021090966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAJAMANTRI II NO.4 RT/RW 008/004, KEL. TURANGGA, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40264

BENNY KUSUMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Puregoat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kambing murni
591 Uraian Warna : Merah, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Minuman

suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan
pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; 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 kapsul; jamu tradisional; kapsul alergi; kapsul pelangsing; kapsul
untuk keperluan farmasi; obat-obatan tradisional Cina; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet
terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 10:22:37
540   EtiketDID2021090967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Wijaya Kusuma, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Istiqlal Global Fund

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Istiqlal Air Mineral
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; 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

22/12/2021 10:22:46
540   EtiketDID2021090968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT CHUROS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Bubuk dari buah prem; Bubuk untuk membuat roti; Cone snack [makanan ringan

berbahan dasar tepung]; Kue-kue; Snack Bar (Makanan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk pengembang; bubuk
stevia kering [pemanis alami]; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; coklat; cuka; dripper kopi bubuk
sekali pakai, diisi; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; herbal kering untuk keperluan kuliner;
karamel [permen]; kopi; madu; 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; mayones; minuman berbahan dasar coklat;
moster; permen; puding; rempah-rempah; roti*; royal jelly *; sagu; saus; sereal, diproses; sirup pati bubuk untuk makanan dan
minuman; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; teh; tepung untuk makanan dan minuman; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:19:12
540   EtiketDID2021091015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pondok Cibubur Blok F3 No.16, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Cisalak Pasar,
Kecamatan Cimanggis, Depok., Kota Depok, Jawa Barat, 16452

JOHANES HERU TJAHYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HH-LOSARAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:20:32
540   EtiketDID2021091016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusumanegara No. 173, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55002

PT. Sarihusada Generasi Mahardhika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SGM
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk

keperluan medis khusus; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Susu untuk bayi
dan jabang bayi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; makanan untuk bayi; susu bubuk dan produk
susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan
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; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan
untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:20:46
540   EtiketDID2021091017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU CEPER RAYA NO. 87A RT/RW. 015/01 KELURAHAN KEBON KELAPA,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. HEXTAR FERTILIZER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAKRA DAPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:20:46
540   EtiketDID2021091018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DEWI SARTIKA NO. 61 RT. 005 RW. 003 KEL. GOMBONG - KEC. GOMBONG,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Ir. HEDWIG MELIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan/minuman suplemen kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:24:12
540   EtiketDID2021091019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pondok Cibubur Blok F3 No.16, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Cisalak Pasar,
Kecamatan Cimanggis,Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16452

JOHANES HERU TJAHYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENITI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:24:12
540   EtiketDID2021091020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Winong RT. 01/RW. 04 Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah

RATIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hatobe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sale pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:24:28
540   EtiketJID2021091021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Perum Ngoto Asri, RT. 006, RW. 000, Kel/Desa Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55188

DIYANA MUFTI MUHAMMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TerapiLangit RUQYAHONEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold; Coklat
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 fisioterapi; Jasa
layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Konseling yang berkaitan dengan terapi manual rasional empiris
dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi secara holistik; 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; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan
paramedis; fisioterapi [terapi fisik]; jasa aromaterapi; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan
dengan terapi; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; konseling yang berkaitan dengan
psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi okupasi; konsultasi perawatan kesehatan di
bidang terapi okupasi; layanan aromaterapi; layanan kemoterapi; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; mandi hidroterapi; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; pekerjaan yang
berhubungan dengan terapi; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pijat aromaterapi; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat
terapi; psikoterapi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:24:42
540   EtiketDID2021091022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No. 20, Kelurahan Panjunan, Kecamatan  Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT TUNAS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GENECO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk hayati; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:25:47
540   EtiketDID2021091023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BYPASS I GUSTI NGURAH RAI NO. 176 SANUR KAJA DENPASAR
SELATAN, Kota Denpasar, Bali

KOPERASI KONSUMEN BINA TARUNA WIRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMO MITRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak aplikasi komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:25:50
540   EtiketDID2021091024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI NO. 11 WIRATAMA  RT 001 RW 003 KEL/DES. KEDUNGJAYA KEC.
KEDAWUNG , Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

MUHAMMAD LUTHFI FAUZAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PÜRLOSOPHY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : 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; 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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan
dan pencuci tangan; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah
matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan
medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku;
lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum

Halaman 227 dari 808



cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk
semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan
rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut;
shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:26:42
540   EtiketDID2021091025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KABUTUH, RT.017/007, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56371
MURSALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOLCOSHIELD Water Resistant
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Anti Air
591 Uraian Warna : Tosca, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===cat anti karat; cat dasar; cat kayu; cat tembok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:28:49
540   EtiketDID2021091026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusumanegara No. 173, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55002

PT. Sarihusada Generasi Mahardhika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SGM Family Yummi Nutri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : merah, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman susu

terutama terbuat dari susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Susu UHT; 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; produk susu; produk susu dalam
bentuk bubuk; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; 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 pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:29:59
540   EtiketDID2021091027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU CEPER RAYA NO. 87A RT/RW. 015/01 KELURAHAN KEBON KELAPA,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. HEXTAR FERTILIZER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAKRA KMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,
pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:30:43
540   EtiketDID2021091028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KOLAK SELATAN RT 003 RW 003 DS. WONOREJO KEC. NGADILUWIH,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

AGUS SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Viggo Radeya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:30:56
540   EtiketDID2021091029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Perum Ngoto Asri, RT. 006, RW. 000, Kel/Desa Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55188

DIYANA MUFTI MUHAMMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUQYAHTerapiLangit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold; Merah; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan diet tambahan dalam

bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; 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; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol;
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen nutrisi makanan berupa
kapsul minyak ikan; 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; kapsul minyak cod-liver; lotion penghalang untuk perlindungan dari
minyak beracun dari tanaman beracun; 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; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk
digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen minyak biji rami; tetes minyak
cod-liver===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:31:29
540   EtiketJ052021091030
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HBR MOTIK KM.8 KOMP. TAMAN KUMALA BERLIAN BLOK CC NO.01 RT/RW.
032/009 KEL KARYA BARU KEC. ALANG ALANG LEBAR, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 0000

EMILDA OKTAVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tata Nusa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk

pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Layanan
konsultasi pendidikan; Sekolah; Taman kanak-kanak (TK); Universitas; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni dan kerajinan; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:33:04
540   EtiketJID2021091031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Thamrin City Lantai 6A, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

PT JAKARTA REALTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Paulus Hersutanta S.H.
Kokan Permata Blok C.1.3rd Floor Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa
Gading Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LADIES MARKET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat

perbelanjaan; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:33:33
540   EtiketDID2021091032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Pangkepek RT.001/RW.001, Murtajih, Pademawu, Kabupaten Pamekasan,
Jawa Timur

Ulfatuz Zuhra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEL'S DONUT & BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Donat dan Roti Mels
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran untuk roti; Donat berlubang; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti bun dengan selai; Roti kecil-kecil;

Roti kering; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; campuran donat instan; campuran-campuran untuk
membuat produk-produk roti; donat; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); remah roti; roti bakar; roti berlapis;
roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti bun kukus dengan isian; roti dan roti bun; roti gulung; roti kukus; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:36:30
540   EtiketJID2021091033

730 Nama Pemohon : LIE TA SIUNG
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Alamat Pemohon : Jl. Sendang Sari Barat VI No. 10 RT.004 RW.002, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan
Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah  , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50248

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERKAH MOBIL PONOROGO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Biru, Merah, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual

bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel, grosir dan
toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; jasa agen
penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen
otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait
dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa
grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku
cadang; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; 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; penjualan spareparts kendaraan bermotor; show room
(ruang pamer) penjualan mobil bekas; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:38:07
540   EtiketDID2021091034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Magelang No. 144, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55241
CV. KARYA HIDUP SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUICK 3 BAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; Karavan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk

kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri
untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka;
Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan roda tiga; Kereta; Mobil dan bagian strukturalnya; Traktor penyebar pupuk; Traktor
sebagai alat angkut; Traktor termasuk traktor penarik; Truk bagasi; Truk logging; Truk mini; Truk pengangkut barang; badan
untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan; ban traktor; bus; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; kendaraan;
kendaraan barang; kendaraan elektrik; kendaraan militer; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; pembawa
barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; tapak untuk kendaraan dan traktor; tapak untuk traktor;
tenda trailer; trailer [kendaraan]; trailer untuk kendaraan; traktor; traktor amphibi; traktor jalan; traktor mesin; traktor
penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor pertanian; traktor tangan; truk; truk forklift; truk pickup;
truk sampah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:38:59
540   EtiketDID2021091035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU CEPER RAYA NO. 87A RT/RW. 015/01 KELURAHAN KEBON KELAPA,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. HEXTAR FERTILIZER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAKRA PMS
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:43:04
540   EtiketDID2021091037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PRABU KIAN SANTANG DUTA INDAH RESIDENCE CLUSTER JADE 6/19
RT.004/024 KEL. GEBANG RAYA, KEC. PERIUK, KOTA TANGERANG., Kota
Tangerang, Banten, 15132

NANCY WANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBIRA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu - abu, Gold & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bulu mata buatan; Sediaan untuk manikur kuku; bulu mata palsu; 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; kuku buatan akrilik; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; make-up [kosmetik]; 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; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu
mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk perawatan bulu mata; stiker kuku jari kaki; ujung kuku buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:44:28
540   EtiketJID2021091038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan CBD F No 22 RT 001 RW 001 Kec Cipondoh Kel Ketapang,
Kota Tangerang, Banten

PT. TUTA MANDIRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LELEBEST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Counter untuk penjualan es krim; Distributor; Jasa

eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk
penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall);
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Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko serba ada dan ritel; MINI MARKET; Manajemen bisnis toko serba ada;
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; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; TOKO SERBA ADA; belanja online; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
penjualan hasil laut; jasa penjualan secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko
serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak
yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba
ada; 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 pemasaran online; layanan ritel yang disediakan
oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan
layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; supermarket; supplier;
toko; toko eceran; toko grosir; toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:44:45
540   EtiketDID2021091039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Kretek Kidul, RT 002, Kel/Desa Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55195

INTAN MUTIA SUWASTIKA,SS., MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHITO Treatment
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:45:36
540   EtiketDID2021091040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bojong Asri XVI D 24/7 Taman Narogong Indah, RT 009/ RW 013, Kelurahan
Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17714

Tigor Pardomuan Tampubolon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIOIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal latex===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:47:12
540   EtiketDID2021091041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BRINGIN INDAH PERSADA BLOG E 1. DSN. M RT 023 RW 007 DS.
TULUNGREJO KEC. PARE, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

PRETI ANGGARINI ASTRIT SUBAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Susu ; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; teh susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:47:40
540   EtiketDID2021091042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MR. GELE HARUN NO. 19 RT. 021 RW. 004 KEL. METRO KEC. METRO
PUSAT, Kota Metro, Lampung, 34111

Dr. AZIZAH AMALIA BASTIAN

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 :

: LUSTRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Secara konseptual, merek LUSTRE diambil dari bagian nama Pemohon sendiri.

Halaman 236 dari 808



591 Uraian Warna : Warna emas (gold), coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; 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; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik);
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-
obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik 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; Krem Jerawat Non Medis;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim
kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk 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 pelembab (kosmetik); Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
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); 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); 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 cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat;
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk membersihkan
payudara; Sabun untuk muka; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan 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 kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa
butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan 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 perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
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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 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-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 creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim 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 untuk keperluan kosmetik; krim kulit; 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 masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah
bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; 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, non-obat; krim pra-cukur;
krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya;
krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh beraroma;
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi 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
mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah 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 mata untuk keperluan
kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack)
yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
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sabun antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun
kulit; sabun non-obat untuk bayi; 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 wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan 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 tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan 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; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:48:15
540   EtiketDID2021091043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Curugrendeng RT. 15, RW. 05, Kabupaten Subang, Jawa Barat
PT. DWI AGRO HAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUGRIEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN SILVER
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:48:29
540   EtiketDID2021091044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Kretek Kidul, RT 002, Kel/Desa Jambidan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
D.I.Yogyakarta   , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55195

INTAN MUTIA SUWASTIKA,SS., MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Welldone
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:49:00
540   EtiketDID2021091045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGMANGU RT. 06 RW. 02 DESA. KARANGMANGU - KEC. BATURADEN,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53151

IR. STEPHANUS JOKI SUWIGNJO. MM.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WALET MAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, MERAH, COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakan ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; bahan makanan untuk unggas; umpan memancing beku-kering

dikemas; umpan memancing, hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:49:38
540   EtiketDID2021091046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No. 20, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT TUNAS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENECO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk-produk benih pertanian; bibit dan bahan tanaman; buah asam segar; cabai, segar; jagung; jahe, segar; kentang

manis, segar; rempah-rempah Segar; tebu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:49:39
540   EtiketDID2021091047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1800 Vevey
Société des Produits Nestlé S.A.

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, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nestle LACTOGROW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nestle = Nama badan hukum Pemilik Merek.
Nestle LACTOGROW = Suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk orang sakit; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan

medis; Suplemen diet untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan
bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan untuk bayi; sediaan vitamin dan mineral; sediaan zat vitamin; serat makanan; suplemen nutrisi; susu bubuk
untuk bayi; susu formula bayi; tepung lakteal untuk bayi; vitamin; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis,
makanan untuk bayi===
===Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar susu; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; susu bubuk*; susu dan produk hasil olahan susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:50:17
540   EtiketJID2021091048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOSAMBI BARU BLOK CX 2/35 RT. 002/RW. 015 KEL. DURI KOSAMBI, KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DWIYANTO BUDI PERKASA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FU SHOU NOODLE CLUB - GOOD FORTUNE LONGEVITY + HURUF MANDARIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan katering; Restoran; Warung

makan; jasa kafe; jasa katering; jasa restoran; kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan restoran cepat saji; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:50:30
540   EtiketJID2021091049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. EKARASMI/MELINJO II NO 10 KOMP JOHOR PERMAI 000/000 KELURAHAN
PANGKALAN MANSYUR, Kota Medan, Sumatera Utara, 20143

HIRZATILLAH AHMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUGU SPACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : (HANYA SUATU PENAMAAN)
591 Uraian Warna : MERAH & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:56:38
540   EtiketJID2021091050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No. 20, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT TUNAS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENECO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengolah bibit tanaman; Pabrik pengolahan bibit tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 11:58:21
540   EtiketDID2021091051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT MURNI VI NO.1 A RT 013 RW 004 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

TJHIN, FERRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XBELLECOLLECTION
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bakiak dan

sandal gaya Jepang; Celana jeans; Kaos anak-anak; Kaos kaki pramuka; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kulit bagian atas sepatu; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk
anak-anak; Pakaian luar; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana,
celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian
tidur; Pakaian, 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); Pengikat kaos kaki; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sol sepatu; alas
kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; ban pinggang (pakaian); celana dalam [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana pendek anak
laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos
kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki sandal; kerah [pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol
untuk sepatu bot; melampaui sepatu; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain;
pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit
atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara sepeda;
pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; 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 yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan
logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa;
sandal hak tinggi; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit
kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu;
sepatu Latihan; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu bot *; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot
militer; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu dari kulit imitasi;
sepatu dari kulit sapi; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak
untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak
untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu
kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu latihan dari kulit;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu
pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu ski; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk
orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu
untuk wanita; sepatu wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol
untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu sepak bola; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:01:15
540   EtiketDID2021091052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang  Utara IX no.41 A, Kel. DurenTiga,  Kec. Pancoran 12730, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Herbal Murni Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : ROYAL BLACKSEED HABBATUSSAUDA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;

Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk keperluan medis; minuman obat herbal;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:01:36
540   EtiketDID2021091053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Madukismo No.36 RT 009 Rogocolo Tirtonirmolo, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta, 55181

PT Gudang Sosis Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hokki SOSIS BAKAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur; Acar

Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; 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 kremes;
Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci; 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); Bangamat; Barongko; 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; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; 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; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); 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; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi
susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; 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 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,
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unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu
Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin
Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan
dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning;
Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging,
unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak Samu; Jagung manis, sudah
diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes);
Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la; Kabuto; 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; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang; Kasbi Komplet;
Kasoami; Kawok; 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); 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; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; 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; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek;
Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut,
tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; 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 dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt
beku; 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; 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
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berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti
makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan
rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah
atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa
dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; 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 dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; 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; 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; 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; Pempek; Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat dari daging;
Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis
tumbuhan dan kacang; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel
Nike; Persiapan bahan; Pesmol; Pindah Patin; Pindang Bandeng; 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; 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; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad,
disiapkan; Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting; Sapota
kalengan; 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 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 batang bawah; 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 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; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay;
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Siomay sayuran; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara; 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
Ikan Batam; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak
sebelumnya; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet
atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu
Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa
lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu,
termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu
sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan
produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; 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 makanan laut; 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; Tempat bertengger burung, tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek;
Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol
jagung kalengan; 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 (dadih kacang kedelai
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; 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; 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; bisques (sup); bit daging; 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; boneka cabai; botifarra
[sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat
untuk memasak; 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;
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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 keju; bubuk lecitin yang
dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat;
bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang
mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah; buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa
dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah;
burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger berbahan dasar serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai
dengan keju; cabai rawit olahan; cabai yang diawetkan; cairan 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
(whey powder) (hasil produk susu); 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];
chuños [kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry,
diolah; cocoa butter untuk makanan; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah;
compotes (hidangan penutup); consommés (sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan;
crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam adonan; 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 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 makan siang;
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 atau
diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; dak 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; disiram; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama
terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; 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; 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; 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; 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 rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan,
diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging kambing; irisan daging
sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah untuk roti dan kue; 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 almond; jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan
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untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly
yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan
campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah;
jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang),
diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus
sayuran untuk memasak; jus tiram; 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 (tahu); 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 ayam; kaldu beku; kaldu jamur; kaldu
sup terbuat dari rumput laut; 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 cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju
keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); 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; kekekalan
daging; 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 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 pare; 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]; 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 (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 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 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; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan
peternakan); 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 bubur; 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); lassi mangga; lemak daging sapi; lemak dari proses
hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani 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; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster,
tidak hidup; loganberry (buah), diolah; 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 olahan
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yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan;
makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri
dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri
dari makanan laut; makanan 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 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 susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk 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; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan
dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; 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
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 dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-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; 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 kakao; 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 [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan
dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu];
minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly;
minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu
susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; 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 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 yang terutama terdiri dari susu; 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 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 dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; 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
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digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk
makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner;
minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak 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 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; nasi susu; 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 kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan
makanan terutama terdiri dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; 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 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; pecan (kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin
untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; 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 makanan, yaitu pengganti
daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti produk susu yang berbahan dasar
tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti
susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai
pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi;
pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan pasta buah; 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 kaldu; 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; plaices, tidak hidup; polong-polongan (kacang), diolah;
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
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 hitam; 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; 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); roti burger daging
kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi;
roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; 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;
sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; 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; saus pasta kepiting; 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
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instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah
olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang
diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi;
sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak;
sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan Melon; sediaan 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 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-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]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; 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 (roti); 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; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog;
sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo ayam;
sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle
dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari
proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan
dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis];
sultana (buah anggur hijau tanpa biji); 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 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 kelapa; 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 (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu
goreng; tahu makanan laut; 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 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 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 puding
hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; vegetarian chili; veggie pâté; verjus;
water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori
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[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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:04:52
540   EtiketDID2021091054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pondok Cibubur Blok F3 No.16, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Cisalak Pasar,
Kecamatan Cimanggis, Depok., Kota Depok, Jawa Barat, 16452

JOHANES HERU TJAHYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HH-AS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:05:15
540   EtiketDID2021091055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang  Utara IX no.41 A, Kel. DurenTiga,  Kec. Pancoran 12730, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Herbal Murni Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-MEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, hijau, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Obat herbal

untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional
stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; 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; ekstrak herbal obat; minuman
obat herbal; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:05:59
540   EtiketJID2021091056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani No. 20, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah

PT TUNAS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GENECO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perkebunan kelapa sawit; layanan pembibitan pohon; layanan pembibitan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:06:46
540   EtiketDID2021091057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO KETAPANG BUSINESS CENTRE, BLOK A NO. 15 JL. KH. ZAINUL ARIFIN
NO. 20 KEL. KRUKUT, KEC. TAMAN SARI JAKARTA BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT. KOMUNITAS CERDAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: New Vi+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Navy blue gradasi hitam, silver gradasi abu-abu, deep sky blue
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Kosmetik untuk perawatan kulit dan

rambut; 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 yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Spray penyegar mulut; Vitamin rambut; kosmetik perawatan kulit; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker mata; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; 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 pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
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

22/12/2021 12:07:05
540   EtiketDID2021091058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Curugrendeng RT. 15, RW. 05, Kabupaten Subang, Jawa Barat
PT. DWI AGRO HAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOE BRAFAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN SILVER
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:10:49
540   EtiketDID2021091059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. PILANGBANGU RT 005 RW 003 DS. TAROKAN KEC. TAROKAN, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur

MAHMUDAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TARPIL BAKERY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti tawar; roti dan roti bun; roti*; sandwich hot dog===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 12:11:37
540   EtiketJID2021091060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Salemba Raya No. 30, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PT. REASURANSI SYARIAH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Rudi Agustian Hassim, S.H., M.H.
Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lantai 16-06, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ReINDO Syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Oranye, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data

keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); 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; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR
& Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan
dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan  Farmasi;;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa
administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa
administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
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didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan
perdagangan; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi;
Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa evaluasi biaya perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa
evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis mengunduh aplikasi ; Jasa garansi jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet
selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan kepastian waktu pengerjaan servis bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan
diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk produk - produk elektronik; Jasa garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa
garansi untuk perangkat telepon seluler; Jasa garansi untuk semua produk elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan
manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa informasi
reasuransi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan urusan finansial; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa investasi modal ventura; Jasa kartu kredit dan
terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi;
Jasa keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh
anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa
sekuritas; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa
konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan
simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas,
saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Jasa manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real
estat; 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
memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa
meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa nominee; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu
kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran
elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan
dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa
pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pembayaran
piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai,
penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro);
Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran
penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi; Jasa penasihat yang
berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa
pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan mempromosikan gaya
hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa
penerbitan cek perjalanan; Jasa penerbitan token nilai; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan aset pribadi; Jasa
pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan
kesehatan; Jasa penilaian kredit; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa penjaminan; Jasa
penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang disediakan secara online
dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa penyaluran dana amal;
Jasa penyaringan kredit; Jasa penyediaan informasi berkaitan dengan masalah token nilai; Jasa penyediaan informasi bursa
efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa penyediaan investasi dan perdagangan
efek/surat berhargai untuk pihak lain melalui Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barang-barang konsumen; Jasa
penyediaan perdagangan efek/surat berharga melalui Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan produk; Jasa penyediaan
real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan
makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real
estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar
property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyediaan transaksi
komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan dan pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi kelompok dan
individu serta dana investasi, termasuk rencana pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan pensiun, dana
terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak terdaftar; Jasa penyelenggaraan kelompok/arisan; Jasa penyewaan toko; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa perbankan; Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli
virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan
keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pertukaran moneter dan
transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai
logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online
berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk bergaransi; 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; Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk
orang lain; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa
dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain;
Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat
bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa urun dana; Jasa valuasi bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis
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dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; 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; Jasa-jasa keuangan serta laporan
keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun
offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi
kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena
kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan
faktur diskon; 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
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 investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek
(sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu
debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global; 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, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan;
Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan
dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan pembuatan pasar;
Layanan pemeliharaan brankas; Layanan pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu
debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi; Layanan pemrosesan transaksi terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan
penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik;
Layanan pengiriman uang; Layanan pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan
penjaminan saham; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan;
Layanan perbankan bisnis online; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data
komputer atau internet; Layanan perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan perbankan terkait transfer dana
secara elektronik; Layanan perdagangan keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan
perdagangan  cryptocurrency; Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana
investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana
terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan
pinjaman pribadi; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan
tempat tinggal; Layanan rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan;
Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik
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yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual
elektronik; Layanan uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan
pembiayaan kepada wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang;
Layanan kedermawanan mengenai sumbangan moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar;
Manajemen apartemen; Manajemen bangunan; Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen kondominium;
Manajemen mata uang virtual mengenai layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal;
Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang
jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan
informasi tentang asuransi; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan
transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi,
produksi film; Mengorganisir dan mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak;
Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang
transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang
terkait dengan panduan dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa
kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan
pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang,
semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit;
Menyediakan layanan pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar
melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang
memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan
dokumen polis asuransi; Menyewakan ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar
swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan
penjualan mata uang; Pemberian informasi yang berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal
ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan
untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab
keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan penilaian investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan;
Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal;
Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah
prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas
pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan
loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito
[termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa
guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/ apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan
program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana
untuk barang-barang yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait
dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan
dan kartu pembelian; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer
untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang
melibatkan konsumen; Pengumpulan royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi,
perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian
untuk tujuan asuransi; Penjualan Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet
Elektronik; Penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat
komputasi nirkabel dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan
informasi mengenai akuisisi dan transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan
penerimaan tagihan; Penyediaan informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai
layanan bimbingan keuangan; Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti)
dan penerimaan deposit cicilan interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi
mengenai penilaian mobil bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pemrosesan pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa agen escrow, agen pembayaran, dan makelar-pedagang kepada
penerbit dari sekuritas investasi dan investor pribadi dan pemegang saham; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
Penyediaan jasa perdagangan dan investasi terkait dengan mata uang virtual; 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
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elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain
keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan
untuk perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyediaan pinjaman industri;
Penyediaan pinjaman komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan
pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan
kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan
ruang untuk pusat data; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan,
peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan
perdagangan emas; Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas
nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; 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; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas,
perdagangan, moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan,
layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang
untuk proyek usaha patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi
keuangan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi
penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran
keuangan dan layanan konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan
olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode
QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian
barang melalui jaringan komunikasi elektronik; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik;
Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana tunjangan perawatan kesehatan;
administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang;
agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah; agen
atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker efek; agen penagih utang; agen penyewaan (letting),
rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang opsi sekuritas; agen real estat dan layanan pialang;
agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk broker berjangka efek pasar luar negeri; agen
untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas atau daya listrik; agen untuk
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; agen untuk perdagangan efek;
agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka indeks efek; agent tanah dan bangunan
pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan;
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; anjak ekspor; anjak
piutang; asset management services financial exchange and bill payment processing services, credit card, bank card, debit
card and electronic payment services involving electronic processing and subsequent transmission of bill payment data;
asuransi barang dalam perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial
wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi
kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek;
asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan produk; asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk
bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi,
urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; bantuan dalam bentuk penyediaan jasa keuangan yang berkaitan
dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, saham,
option, dan produk turunan lainnya; bertukar uang; broker *; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi;
broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa,
investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi
kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker
asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek;
broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif keuangan; broker efek otomatis; broker hipotek; broker investasi
keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi; broker keuangan, hipotek dan pinjaman; broker kontrak
berjangka; broker langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi dan sekuritas lainnya; broker online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker pensiun; broker
perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti komersial; broker real estat; broker real
estat dan hipotek tanah; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas
lainnya; broker seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang terkait dengan pemberian kredit; broker,
penyewaan dan penyewaan real estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua
jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan pertukaran;
distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan; 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 biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri
minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan
yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi
keuangan real estat; evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol;
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evaluasi untuk real properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; holding
sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi
asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi
kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi
pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi rumah; 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;
informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi; investasi Real Estate; investasi
dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi dana internasional; investasi dana untuk orang lain di bidang mata
uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi dana untuk tujuan amal; investasi ekuitas di perusahaan
internasional; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang program
penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di
bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan manajemen;
investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan [layanan
jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; jasa
administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan,
dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan;
jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen
pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang; jasa agen
penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; 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 agen real estate untuk penyewaan properti real
estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan
penilaian; jasa agen transfer yang diberikan kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan
lahan yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa akuisisi yang
berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa investasi; 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 arbitrase efek; jasa asuransi; jasa asuransi
bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan
keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi
kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa
asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan
prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi
transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang
berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan
kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang
berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat;
jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan
korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa
bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi,
negosiasi dan eksekusi dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa
brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas
penyimpanan untuk logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; 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 garansi; 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, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM;
jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu
prabayar; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa
investasi asuransi variabel; jasa investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan
industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal;
jasa investasi modal dan dana; jasa investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari induk perusahaan; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa
investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang
terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan
kendaraan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran
daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi
pelancong; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; jasa keagenan sewa beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk jual
beli mata uang virtual; jasa keagenan untuk pembelian atau penjualan tanah; jasa keagenan untuk pertukaran satu mata uang
virtual dengan mata uang virtual lainnya; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan
pembayaran; jasa keuangan dalam bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen
komersial, industi dan multi-family properti; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang
peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui
telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan
komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan
dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan
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dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan
perencanaan pajak; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan
sekuritas investasi; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan
asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas,
cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah,
dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan,
manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata
uang melalui jaringan komputer; jasa 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;
jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi
asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi
aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; 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 investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; 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 konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi;
jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan
dengan real estate; jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik;
jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa
lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi
bisnis, keuangan; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan
keuangan; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen investasi di bidang memperoleh
usaha patungan; jasa manajemen investasi sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa manajemen investasi
yang berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen investasi
yang menampilkan pengelolaan aset; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen
keuangan disediakan melalui Internet; 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 portofolio efek/surat berharga; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan
untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust;
jasa manajemen unit trust untuk klien pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan efek/surat
berharga; jasa pelepasan/penebusan tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan
elektronik; jasa pembayaran pensiun; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online;
jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat
dan konsultasi keuangan; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan
dengan investasi; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa pembiayaan
kendaraan; jasa pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan sewa guna real estat; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; 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 pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian
barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran dan
manajemen real estat; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penaksiran property dan agen
pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa penasehat keuangan strategis; jasa
penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang
berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa pendaftaran saham; 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 pendebitan dan
pengkreditan rekening keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat; jasa penerbitan obligasi; jasa
pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa pengelolaan dana modal; jasa
pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual; 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,
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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 penggalangan dana amal; jasa penggantian biaya di bidang pembelian kartu kredit; jasa penggantian
biaya untuk pembelian produk dengan menggunakan kartu debit; jasa penggantian biaya untuk pembelian produk dengan
menggunakan lelang; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan
penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan
mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol
diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa
penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real
properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan
dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin;
jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan
oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi;
jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa
penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa
transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa
penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi
asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan
keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa
penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga
bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk
keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang
lain; jasa penyediaan  informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim
asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan
permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen
berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan flat; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan
yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir koin; jasa
penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang
kertas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan
perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa
penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa
penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu,
penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan efek; jasa perantara pabean keuangan;
jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler;
jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan derivatif suku bunga; jasa
perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa
perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan kontrak berjangka indeks efek di pasar luar
negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa perdagangan
instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen keuangan,
efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar
domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri; jasa perdagangan kontrak berjangka
indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa perdagangan kontrak efek/surat berharga;
jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa
perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan kontrak berjangka efek pasar luar
negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; 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 pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang; jasa perwalian; jasa perwalian
efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa
perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti
pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa
pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving
loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat berharga; jasa pinjaman
keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa promosi (pembiayaan)
proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa real estat untuk menghentikan penyitaan, yaitu,
manajemen hutang hipotek; jasa rekening tabungan; jasa rencana perawatan kesehatan; jasa restrukturisasi hutang; jasa
restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam; jasa sindikasi lahan
yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu,
penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit
setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing; jasa wali lahan
yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; 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,
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kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan
transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman
peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan
dan penelitian yang diberikan kepada para peneliti dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa
perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui
jaringan komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
jasa/layanan kartu hadiah pra-bayar, khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau
jasa; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan
pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan
dari ekonomi berbasis token virtual; 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 penerbitan token nilai atau kegunaan; jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang,
yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam
untuk menginvestasikan aset; jual beli efek; jual beli mata uang virtual; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi cek elektronik; keagenan untuk pialang agen yang dipercayakan dengan komisi perdagangan di pasar
luar negeri efek dan indeks efek berjangka; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan
premi asuransi; ketentuan mata uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring keuangan; kliring,
finansial; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi;
komputasi tingkat premi asuransi; konseling kredit; konsultasi  asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi bangunan;
konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi
asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil;
konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang perbankan
online dan jasa keuangan; konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta;
konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman
konsumen; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana; konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; 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 di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; 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 kredit; konsultasi kredit
konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko keuangan;
konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat;
konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal;
konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan
intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi; konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi;
konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan
urusan keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan KPR (perbankan); layanan agen anjak piutang; layanan
agen estat; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan
agen perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari
apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; layanan akuisisi tanah; layanan akun pensiun individu; layanan anjak kartu
kredit; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin;
layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan asuransi dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan asuransi gigi; layanan
asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum; layanan asuransi pribadi;
layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler; layanan asuransi yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi yang berkaitan dengan
perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang berkaitan dengan
perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang berkaitan dengan
perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan biro kredit; layanan bisnis investasi;
layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan
lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan broker sekuritas diskon; layanan broker
terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan broker untuk pinjaman hipotek; layanan
broker yang berkaitan dengan berlangganan atau penawaran efek; layanan daftar real estat; layanan daftar real estat untuk
sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan dana hemat; layanan debit langsung; layanan eksekusi perdagangan efek
otomatis; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan pembiayaan, penataan (structuring) dan partisipasi (participating) dalam
pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi, identifikasi investor, memberi saran/nasihat tentang materi-materi
penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi akuisisi dan target akuisisi, memberi saran/nasihat tentang
perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan eleemosynary di bidang donasi moneter; layanan escrow online
terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk industri perjalanan; layanan evaluasi,
konsultasi dan keuangan yang berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan
cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan informasi valuta asing; layanan informasi, pemberian nasihat,
konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi cryptocurrency; layanan investasi

Halaman 265 dari 808



dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai; layanan investasi dana real estat; layanan investasi ekuitas swasta;
layanan investasi komersial; layanan investasi properti; layanan investasi properti dan real estat; layanan investasi properti
yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan
investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan
jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan
jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu kredit dan kartu debit;
layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan
kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai;
layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan kepercayaan perusahaan; layanan
keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang
berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; 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 keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan,
yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konseling
keuangan; layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi asuransi;
layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan konsultasi dan
broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi mobil;
layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan
dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi hutang;
layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi reksa
dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
investasi dan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan jaminan hidup; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan
pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun; 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 konsultasi yang berkaitan dengan reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan
kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan
kabin; layanan manajemen apartemen; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen
kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan
manajemen mata uang; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel;
layanan manajemen real estat dan properti; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan
dengan perumahan dan real estat komersial; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual;
layanan modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang;
layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis;
layanan pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil
asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran
dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran
tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web;
layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan; layanan
pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan kembali; layanan
pembiayaan pesawat; layanan pembiayaan real estat; layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan
teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan
pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan
pembayaran poin loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang tunai
untuk bisnis; layanan penasehat real estat; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan
penerimaan cek elektronik; layanan pengangkut asuransi; layanan pengembalian bea masuk; layanan pengembangan reksa
dana; layanan penggalangan dana bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan penggantian penipuan di
bidang pembelian kartu kredit; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara
online; layanan pengumpulan dana; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis;
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layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas;
layanan pengumpulan dana politik; layanan pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik; layanan penilaian; layanan
penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian keuangan untuk kendaraan; layanan penilaian kredit
keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah;
layanan penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan penilaian, berbentuk penilaian
keuangan; layanan penukaran mata uang; layanan penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan
penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian
asuransi jiwa; layanan penyelesaian utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan
perantara keuangan; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan
perbankan dan investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan;
layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui
jaringan komputer global; layanan perbankan investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat
kredit; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang
dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan
otomatis; layanan perbankan pedagang dan investasi perbankan; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan
perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap;
layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial;
layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek; layanan
perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan
keuangan online; layanan perencanaan reksa dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan
dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; 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;
layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan
pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik; layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang
diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman
hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan pinjaman real estat; layanan properti real estat;
layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan
pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; layanan real estat yang
disediakan melalui jaringan komputer global atau Internet; layanan rekening kas online; layanan rekening tabungan
perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas; layanan transaksi mata uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing;
layanan transfer dana; layanan transfer dana elektronik; layanan transfer mata uang; layanan transfer moneter; layanan
transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan wali amanat;
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; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset;
manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan
untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak ketiga; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan
disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta;
manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal; manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait
dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh
real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat;
manajemen kepercayaan investasi; manajemen kepercayaan keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen
keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen
keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan
dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja; 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 penyedia pilihan; manajemen keuangan dari
rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan
pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang
lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan
program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen
keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen kontrak real estat; manajemen kredit ekspor; manajemen
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mata uang virtual; manajemen modal; manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan keuangan; manajemen
pengendalian kerugian asuransi; manajemen penyewaan properti; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; 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 properti
real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen proyek untuk proyek real estat; manajemen real estat; manajemen
real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila, dan kabin; 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 real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi;
manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko kredit; manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko
mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko tingkat bunga; manajemen risiko volatilitas keuangan;
manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; manajemen tanah; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; 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; materi
pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak jauh prabayar untuk menit pengisian
ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi valuta asing
untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang lain; memberikan bantuan
keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di
bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pelatihan bahasa
Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal;
memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni; memberikan hibah
proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi akun
investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di
bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; 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 di bidang real
estat melalui Internet; 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 online di bidang asuransi; memberikan informasi
pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan
informasi pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar
sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan informasi pinjaman siswa;
memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan
informasi reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui
situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan;
memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi
terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi
terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan
penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait
penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat;
memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait penyewaan tanah;
memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait perdagangan efek
dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi
terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait
pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan;
memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan
pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
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memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi tambahan untuk barang
yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran harga
premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas kerusakan setelah bencana;
memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman siswa; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memberikan
saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan hipotek; membiayai
pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain;
membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; memelihara akun escrow untuk
investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran
tagihan; memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;
memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor;
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya;
memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar
atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik;
menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan,
keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan pembayaran
pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik; menganalisis dan
menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur hipotek dan
pinjaman; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur
keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga,
budaya dan hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan
layanan peminjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur
transaksi keuangan; mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan
bisnis; mengelola kartu hadiah untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu
pembayaran yang ditangguhkan untuk keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa
dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset
terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset
terkait real estate, atau terkait real estate utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan
menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dan mengelola dana,
yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana;
mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier; mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan
hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan
acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang
biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa
pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui
terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya;
menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis; menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk
entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana
untuk pemerintah; menyediakan dana untuk penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru;
menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa; menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha
patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan
hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan; menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks
keuangan berdasarkan kelompok sekuritas tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer
atau Internet; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
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 mengenai investasi;
menyediakan informasi mengenai transaksi valuta asing; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan
keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau
Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain;
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menyediakan layanan kartu biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas; menyediakan
layanan kartu diskon dan layanan rabat/potongan harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan;
menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi elektronik
terkait dengan asuransi; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan modal
kerja; menyediakan modal ventura, modal pengembangan, ekuitas swasta dan pendanaan investasi; menyediakan
pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan
transfer dana elektronik; menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; menyediakan pemrosesan pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu
keanggotaan; menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk
penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran,
flat (flats) dan apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk
customer service; menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran
saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal
ventura dan investasi utang; nasihat keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran
serta dana investasi (investment trusts); organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; otentikasi transaksi
pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembagian ekuitas real estat; pembagian ekuitas real estat, yaitu, mengelola dan mengatur untuk
kepemilikan dan kepemilikan bersama atas real estat; pembaruan sewa real estat; pembayaran dan layanan kredit;
pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembelian,
penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pembentukan
kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan kontrak garansi; pemberian informasi di bidang real
estat dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real estat; pemberian informasi
keuangan tentang saham; pemberian informasi mengenai jasa pemerosesan pembayaran pajak; pemberian informasi
mengenai jumlah penggunaan kartu kredit; pemberian informasi mengenai penerbitan dan pembelian cek perjalanan;
pemberian informasi mengenai peringkat kredit korporasi; pembiayaan akuisisi; pembiayaan dan pendanaan fasilitas
pembangkit energi; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan
ekuitas publik dan swasta; pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna;
pembiayaan pembebasan lahan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian dan pinjaman kendaraan bermotor;
pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan penelitian medis; pembiayaan pengembangan
produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan; pembiayaan
pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real
estat, investasi real estat; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek
industri; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real estat; pembiayaan real estat;
pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan untuk militer;
pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemerosesan pembayaran via situs web internet; pemrosesan dan transmisi
elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu
kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik
dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan elektronik data pembayaran
tagihan untuk pengguna internet dan jaringan
komunikasi; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik
pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui
jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pemrosesan
pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan
pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan
transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi
kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau
melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan
transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan;
pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; pemulihan dan
penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan
pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal
dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara
serta kegiatan perusahaan dan budaya; penasehat real estat; penawaran dan pengelolaan anggota kartu kredit; penawaran
efek; pencairan cek perjalanan; pendanaan penelitian di bidang produksi energi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan
efisiensi; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat hadiah; penelitian ekuitas; penelitian ekuitas bisnis; penelitian
keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; penelitian
sejarah/riwayat properti riil; penerbitan  nilai tersimpan dalam kartu; penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek
perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan pembelian cek perjalanan; penerbitan dan pemberian
informasi mengenai kartu prabayar; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual
elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan;
penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan;
penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan elektronik;
penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu
prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan
hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus
dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan kartu
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prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kupon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of
credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan mata uang virtual
elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga; 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 obligasi; penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerbitan
sekuritas yang didukung hipotek; penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau jasa;
penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah; penerbitan
token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai dalam sifat voucher restoran;
penerbitan token nilai sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran tagihan;
penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; penerimaan
uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi
pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat; pengaturan
dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi; pengaturan sewa
untuk penyewaan harta kekayaan; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan dana;
pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar
negeri; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan
fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan investasi keuangan untuk anak perusahaan dan
perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; pengelolaan keuangan dana pensiun; pengelolaan
keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian
untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian
farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan program pensiun
karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan
rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio efek yang
dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah
apartemen; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan jual beli mata
uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan pertukaran
satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan
dengan jual beli mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan pertukaran satu
mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi; pengembangan
properti dan real estat; penggalangan dana; penggalangan dana peringatan; penggunaan bersama real estat yang disewakan
untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu;
penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan sub-
indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik;
pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya lisensi atas
nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal; pengumpulan
dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan;
pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda statis;
pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal; pengumpulan
dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan premi asuransi; pengumpulan sumbangan amal dan
penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa
efek; penilaian ad valorem real estat; penilaian antik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi;
penilaian barang antik; penilaian batu mulia; penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penilaian batu permata; penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan evaluasi
real estat; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian dan penilaian fiskal; penilaian dan valuasi real estat; penilaian fiskal;
penilaian kekayaan intelektual; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian keuangan aset kekayaan
intelektual; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian
keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian keuangan properti
pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi;
penilaian klaim asuransi; penilaian koleksi mata uang; penilaian kuda; penilaian logam mulia; penilaian mobil; penilaian mobil
bekas; penilaian numismatik; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni; penilaian seni dan
evaluasi barang antik; penilaian seni dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian tanah; penilaian tanah
dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian
untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat;
penilaian, permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penilaian, seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan,
rental, tender, manajemen dan valuasi real estat; peningkatan keuangan; peningkatan modal; peningkatan modal untuk
akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; penjaminan anuitas; penjaminan asuransi; penjaminan
asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan
asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan
asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi
kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum;
penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti;
penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan asuransi transportasi laut; penjaminan dan
administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer global; penjaminan kredit pembeli;
penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran uang; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia
basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; penyedia informasi
berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa
mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan
korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan
pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi keuangan mengenai
obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyedia jasa
urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyedia
ruang rapat; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan,
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kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar atau informasi nilai tukar;
penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya; penyediaan dana
investasi modal ventura; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan
komunitas; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi, pemutar
media, konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum
pusat, pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang olahraga,
halaman rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat, perangkat lunak
komputer, mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu perangkat
keamanan rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas.;
penyediaan informasi atas perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk berlangganan
obligasi; penyediaan informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan
komisi dalam pasar domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai agen
untuk perdagangan berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang berkaitan dengan langganan
atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat kredit; penyediaan informasi
mengenai penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan penerimaan deposit cicilan interval
tetap; penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham;
penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia; penyediaan informasi
mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing;
penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi mengenai pertukaran pembayaran
dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan
penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; 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; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan pembayaran
menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala
jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk
perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi;
penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; penyediaan pinjaman oleh serikat
kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web
yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelenggaraan penagihan
utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan
ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian
klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; penyewaan [leasing] kendaraan bermotor; penyewaan
apartemen; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global;
penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di
dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser uang tunai; penyewaan flat; penyewaan gedung; penyewaan kantor;
penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan
hotel; penyewaan mesin pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti
komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang kantor;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada; penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan
tanah; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas
bea [real estate]; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan
laporan keuangan; penyimpanan barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan
keuangan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara hak emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit;
perantara penerbitan kartu kredit; perantara perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan
kredit; perantara untuk sewa beli; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan
pinjaman dan broker; perbankan investasi; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan
komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa
keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan
rumah; perbankan swasta; perdagangan berjangka; perdagangan efek berjangka pasar luar negeri; perdagangan ekuitas;
perdagangan elektronik instrumen keuangan; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk
turunan lainnya secara online; perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau
kompensasi; perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized
assets); perdagangan kliring untuk komoditas, futures dan valuta asing; perdagangan komoditas; perdagangan mata uang;
perdagangan mata uang real-time online; perdagangan obligasi; perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar
pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan
kepercayaan keuangan; perencanaan kepercayaan perkebunan; perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa
pensiun; perencanaan perkebunan; periksa layanan jaminan pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan
pencairan; periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan
kredit ritel; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi;
persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang
berkaitan dengan real estat; pertanyaan dan konsultasi kredit; pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran
mata uang asing; pertukaran mata uang dan saran; pertukaran mata uang virtual dan mata uang sah berkenaan dengan bisnis
pertukaran mata uang virtual dan pemberian informasi mengenai hal itu; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran
moneter; pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter,
properti pribadi, tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi kerugian dan
pencurian; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang investasi modal; pialang komoditas; pialang kredit; pialang mata
uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang real estat; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures;
pialang sekuritas dan mata uang; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman
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[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan;
pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara; pinjaman sewa-beli;
pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran elektronik yang dilakukan
dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa real estat; riset dan
analisis investasi keuangan; saran investasi; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi,
penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang
waralaba; saran keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan
pajak; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran
yang berkaitan dengan investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa jasa
pembiayaan; sewa pembiayaan; sewa real estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan
pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan
darat; sewa-beli komputer; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-
beli peralatan pertanian; sewa-beli peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli
tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara
seni visual; sponsor keuangan acara teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan
program radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan
organisasi sosial, amal dan keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan;
sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan
finansial; subrogasi asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai
alat pembayaran); transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan
online; transaksi keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi
menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter;
transaksi valuta asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik
melalui jaringan telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer
pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak
lain; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi kompensasi untuk produk yang dibeli; 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; urusan moneter;
urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu
platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan,
operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi cek; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Pakubuwono Resd. B-16 B Jl. Pakubuwono VI/68 RT.003 / 001 Kel. Gunung,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Viviyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IVY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet dan
tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet tiket; Dompet
wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas;
Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kantong kulit; Kantong pinggul; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong
untuk tas pinggang; Kerangka untuk kantong; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa
ke dalam kabin pesawat; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Kulit dan kulit imitasi; Label bagasi plastik;
Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong;
Pegangan untuk tas; Pembawa jas; Pengikat dan tali dari kulit; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk hewan;
Ransel anak sekolah; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; Sabuk bahu untuk dompet
wanita; Sabuk bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Tag gantungan kunci plastik; Tali bahu dari kulit; Tali bahu untuk
dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit
imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas alat selam; Tas
anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; 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;
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dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk
bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di
atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas
dijepit yang berbahan kaku; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang
digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan
surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga
serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pria; Tas pundak pria dan
wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas
tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas
untuk jas dan pakaian; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas
Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper,
tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari
bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus);
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat buku cek; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan
kulit; Tempat gunting; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tongkat berjalan Nordic; alat gendong berbingkai
seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam
mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam untuk tongkat
jalan dan tongkat; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan
[pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda;
barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung;
bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu tiruan; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan
peliharaan; cambuk; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu
untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet kopling kecil
[tas]; dompet kosmetik; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet
malam [tas]; dompet saku; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan
tangan [dompet uang]; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat
digunakan kembali]; folder konferensi; gantungan kunci; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; grip [tas]; harness terbuat
dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak
[harness]; kain kulit; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung
kuda; kantong (tas) anti air; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian
beresleting; kantong gendongan bayi; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kunci; kantong pinggang; kantong
serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya;
karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; katup kulit;
kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kerangka tas; kerangka
tas tangan; koper; koper [bagasi]; koper bermotor; koper berpergian; koper besar dengan dua bagian; koper besar, koper, tas
untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
koper dan tas bepergian; koper dokumen; koper kecil; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum
untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit
imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit binatang; kulit
bulu; kulit dan kulit binatang; kulit disamak; kulit halus; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda;
kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan; kulit-kulit; kursi tongkat; label bagasi dari karton; label bagasi kertas; label perekat dari kulit; lapisan
pelana kuda; lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit
untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for pets
[pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; pakaian anjing; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; 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; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung
matahari dan tongkat; payung pantai; payung tahan hujan; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari,
dan tongkat jalan; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat;
pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa garmen; pembawa garmen untuk
kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembungkus kaki kuda;
pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari
kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup
payung; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit];
perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; portmanteaux; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel hiking; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel troli; ransel untuk
membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; rantai dompet; salib kulit, selain perhiasan; sarung bepergian dari kulit; sarung
untuk papan selancar angin; selimut kuda; sepatu bot anjing; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik;
sepatu kuda, bukan dari logam; stud dari kulit; tag tas golf dari kulit; tali bahu dari kulit; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi;
tali kulit; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali
pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk unta; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tas (trunk)
bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas alat dijual
kosong; tas anti air untuk olahraga air; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas
bepergian; tas berpergian; tas crossbody; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari
kulit; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
jinjing belanjaan; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas kantor
[barang kulit]; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kunci;
tas kurir; tas lipat; tas malam; tas olahraga serba guna; tas
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organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pantai; tas penyusun barang-barang perawatan
pribadi untuk bepergian; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas permainan [aksesoris berburu]; tas
pinggang; tas pullman; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas santai; tas sekolah; tas selempang;
tas seluncur es; tas sepatu bot; tas surat; tas tangan; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari
kulit dan kain; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi;
tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan;
tas untuk bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa hewan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas, dari kulit, untuk kemasan; tefillin [satu set kotak kulit hitam
kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat cek [leatherware];
tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu kredit
[dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit;
tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu, yaitu, tempat
kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit
imitasi; tempat surat izin mengemudi; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat
hiking; tongkat jalan; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; train case (tas);
wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan industri dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:49:33
540   EtiketDID2021091169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BANGGERIS GG.1 , RT 023/ RW/000, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
BOLKIS NURSYIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: boosterkis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Produk

kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan 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]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:53:27
540   EtiketJID2021091171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha PERSIB 3rd Floor, Jalan Sulanjana No. 17, Kel. Tamansari, Kec. Bandung
Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

PT. PERSIB BANDUNG BERMARTABAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERSIB 1933 AKADEMI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub Sepak Bola; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Sekolah Sepak Bola; instruksi sepak bola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:53:56
540   EtiketJID2021091172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONSULTANAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan
portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari
maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial
dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
hiburan 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, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau
hiburan; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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
permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual
di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan permainan
realitas virtual pada situs web; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; 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; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; 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 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 permainan realita virtual melalui jaringan
komputer; 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; 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; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
virtual/maya (virtual reality) online; 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 tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); 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); layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); 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 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 permainan arcade realitas virtual; layanan permainan
realitas tertambah (augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual
disediakan secara online dari jaringan komputer; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online;
menyediakan permainan realitas virtual online; 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); menyelenggarakan
pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan
budaya atau pendidikan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang
disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; produksi film dan drama Virtual
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Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); 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;
senam virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:55:47
540   EtiketDID2021091173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 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 :

: STAY BRIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STAY BRIGHT : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan anti-karat; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian

dari proses manufaktur===
===Sediaan anti-karat untuk logam; sediaan anti karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada
kendaraan; sediaan anti karat untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:55:54
540   EtiketDID2021091174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ATAN SUWANDI TANNATO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 DAYS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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 .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bulu mata
rambut asli; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cologne
bayi; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair standar; 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 lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi
untuk bayi; Krim wajah; Minyak bayi; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pembersih botol bayi; Pemerah
kuku; Penyegar ruangan; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan 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 Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Spray penyegar mulut;
Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; baju-baju bayi yang diresapi; 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 tabur; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bubuk
sabun; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cuci buah dan sayuran; deterjen rumah tangga
sintetis; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit;
kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan
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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 dan sediaan kosmetik; 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, 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 kulit; krim
tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion  untuk kulit; losion bayi; losion rambut; lotion mata; maskara; 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 tubuh; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak pijat tubuh; minyak
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; parfum; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pelembab tubuh; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan
abrasif untuk keperluan rumah tangga; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghitam alis; pensil alis; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel,
lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun krim; sabun krim tubuh;
sabun mandi; sabun non-obat untuk bayi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
mobil; sampo untuk bayi; sediaan dan perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan pencuci piring;
sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kuku; 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 untuk mencuci; semprotan rambut; serum kecantikan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
pembersihan; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:57:53
540   EtiketJID2021091175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERUSAHAAN Gg. 3 No. 111 DSN. LOSAWI RT. 002 RW. 008, KEL.
TUNJUNGTIRTO, KEC. SINGOSARI, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153

PT. MULTI CAHAYA DINARTO

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 :

: MULTI CAHAYA DINARTO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peternakan; jasa peternakan; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan,

hortikultura dan kehutanan; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; menyediakan informasi online tentang layanan
pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; pembiakan binatang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:57:59
540   EtiketDID2021091176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MT HARYONO GG.ARYO PENANGSANG NO.84, RT 008/RW 000, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur

NURBITHA, S.Si. Apt

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DE FAMA ORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam ; Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Produk

kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
krim pembersih [kosmetik]; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
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(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 14:58:03
540   EtiketD112021091177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjungsari No. 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Rina Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: radiacare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Kain untuk kasur; Sarung bantal; Selimut afghan; Selimut

dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Tirai
bawah kasur; bed cover; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur; sarung bantal;
selimut [tempat tidur]; selimut dari tekstil; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut
tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan;
selimut tidur; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; seprei
kertas; set sprei; spanduk plastik; sprei; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven===
===Ampu (Tutup Kepala); Baju tidur; Hijab; Ikat Kepala; Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian dari bahan spandek; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian wanita; Pashmina; Syal untuk menutup kepala; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala;
Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; atasan bayi; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; baju
bayi; baju olah raga; baju olahraga; baju one-piece; baju tidur; baju untuk orang dewasa; bandana [syal]; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita;
celana bayi; celana bayi [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana olahraga; celana panjang; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek;
celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek untuk pria; celana untuk anak-anak; celana untuk
wanita; gaun bayi; jilbab; kaus; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands;
kerudung [pakaian]; manset; overall; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain; pakaian dalam anak-anak;
pakaian jadi; 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 bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; piyama bayi; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; puncak topi; puncak untuk orang dewasa; selimut dpt
dipakai; setelan celana untuk wanita; shift [pakaian]; syal; syal dan jilbab; syal pashmina; topi; topi kecil; topi pelindung; topi
top===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:00:58
540   EtiketDID2021091178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klegen, RT.007 RW.008 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar - Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57177

TONDO KARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KURMA + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Cup kue dari kertas; Garpu saji dari plastik; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Peralatan

makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji;
Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik
berbentuk datar; botol minuman; botol-botol plastik; cetakan es batu; cetakan kue; garpu memasak; garpu saji; gelas kertas
atau plastik; gelas minuman; kotak bento; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mangkok kertas untuk memanggang;
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mangkuk plastik; pemotong kue; piring kertas; piring plastik; pot bunga; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan
rumah tangga; sendok es; sendok saji sekali pakai; sendok untuk keperluan rumah tangga; sumpit; tatakan gelas; tempat kue;
tempat sabun; tempat sampah; tempat tissue; tempat tusuk gigi; toples penyimpanan makanan; tusuk gigi; vas bunga; wadah
plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:01:37
540   EtiketDID2021091179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Tenggilis No.127, RT/RW: 001/003, Kel/Desa: Tenggilis Mejoyo,
Kec: Tenggilis Mejoyo, Kota. Surabaya, Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa
Timur

ELYFU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIHOSAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
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; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion 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 (kosmetik); Masker Wajah;
Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan
daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun
Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi untuk hewan
peliharaan; Sabun mandi, deodoran; 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 untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan eksfoliasi untuk 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 bibir;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik);
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; 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); Sipat (Kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk
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keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-
on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; 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; 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; kosmetik bermain anak-
anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; 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-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan
gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion
susu untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; 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 tubuh; lotion
pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah 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 mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; 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 [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun deodoran; sabun kertas
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untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi;
sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun 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; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner
rambut; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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 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 lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan 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 deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk
penggunaan pribadi; 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

22/12/2021 15:02:03
540   EtiketJID2021091180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Spazio Office Building Lt. 7 Unit 716, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT Satu Nusantara Bersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRCLE POINT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa reasuransi; Pengelolaan rumah/
apartemen; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; broker asuransi real estat; broker online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker real estat; broker real
estat, layanan manajemen dan penilaian; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi
keuangan, manajemen dan layanan analisis; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen real estat; jasa agen
real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan
tanah; jasa akuisisi real estat; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; jasa keagenan sewa beli atau sewa tanah; jasa
lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen trust; jasa manajemen untuk real
estate; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa
penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot; jasa
penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan kantor
[lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan real estat;
jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan rumah; jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa real estat untuk
menghentikan penyitaan, yaitu, manajemen hutang hipotek; konsultasi manajemen real estat; layanan agen estat; layanan
agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan listing real estat untuk apartemen,
kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti
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hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembiayaan real estat;
layanan penasehat real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; manajemen bangunan [layanan
real estat]; manajemen kepercayaan estat; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen penyewaan properti;
manajemen proyek untuk proyek real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur,
kondominium, vila, dan kabin; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan
informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi yang
berkaitan dengan asuransi; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; pembiayaan real
estat; pembiayaan sewa-beli; pengelolaan keuangan modal investasi; penilaian real estat; penyewaan apartemen; penyewaan
kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; pinjaman sewa-beli; sewa-beli tanah; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:04:03
540   EtiketDID2021091181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Pantai 4/11 SURABAYA, RT.003 RW.002, Kel/Desa. Dukuh Sutorejo, Kec.
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

YOO TAK PENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEN LING + HURUF KANJI DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, biru
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 .; Bulu mata buatan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); 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 untuk
bulu mata; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim rambut; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat;
Losion dan spray untuk tubuh; Losion perawatan kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan untuk menahan
sinar matahari; 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 Peremajaan Kulit; Serum bulu mata; Serum pengencang kulit; Spray penyegar mulut; Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Tapal gigi; Tissue wangi basah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; air parfum;
bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bulu mata palsu; cat kuku; celak
mata; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; gel penata rambut; kapas
untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk
merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas
bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip
gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelurus
rambut; krim pemutih kulit wajah; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh;
krim wajah; lilin penata rambut; lipstik; losion untuk tubuh; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya; maskara; 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; minyak kolonyo;
minyak parfum; minyak rambut; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses menjadi alat bantu penata rambut; parfum; pelembab
tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik; pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi
atau deodoran pribadi; penetral untuk pengeritingan permanen; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewarna lotion untuk
rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun wangi; sabun-sabun; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengeriting rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; 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 rambut; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum
wajah; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; susu pelembab tubuh; susu tubuh; tonik rambut; wangi-wangian;
warna bulu mata; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:05:34
540   EtiketDID2021091182
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455,
Rotterdam 3013 AL,
Netherlands

Unilever IP Holdings B.V.

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 :

: NANOSOFT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pasta gigi; sediaan-sediaan perawatan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:06:03
540   EtiketDID2021091183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Sakura, Jl. Hati Suci No. 4 Tanah Abang, Jakarta 10250, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. Lucky Indah Keramik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kirani
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Hijau Tua, Orange, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mangkok; cangkir; cangkir teh; piring; tutup cangkir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:08:09
540   EtiketDID2021091184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Modern Industri IV Kav 29, Kawasan Industri Nambo Ilir, Kibin, Kabupaten
Serang, Banten, 42185

PT. Yarindo Farmatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RINFOLIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi

tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Supplement yang berupa kapsul; farmasi; sediaan farmasi; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:10:15
540   EtiketDID2021091185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Leten
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Pelumas pribadi (medis); gel stimulan seksual; minyak

pijat obat; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelumas higienis; pelumas
medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi
berbasis lidah buaya; pelumas vagina; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:10:57
540   EtiketDID2021091186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: AFTERGLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan 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 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 kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
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sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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 kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; 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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; 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 rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; 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; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; 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 cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; 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 pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut;
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sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa
obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa
penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu setelah matahari; 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 tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis
dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:12:46
540   EtiketDID2021091187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gayung Kebonsari Manunggal B-17, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. Roda Lentera Alami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Avokkado
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Menggunakan warna gradasi merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu Bakso; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie

goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu serba guna; Bumbu untuk sup; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate
atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-
rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang
dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal dari buah-buahan
bawang merah; Sambal tabur; Saus kental untuk penambah rasa; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Seduhan dari
rempah-rempah; bubuk saus; bumbu dan bumbu; bumbu umami; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; kopi
rempah; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); rempah-rempah bubuk; sambal; sambal kacang;
sambal pedas; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus bumbu; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:15:08
540   EtiketDID2021091188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Banjarnegara No.1, Kel. Antapani Kidul,  Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40291

Saftiyaningsih Ken Atik, Asep Miftahul Falah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kriyanian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dark Green dan Lemon Chiffon
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===tekstil untuk dekorasi interior===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:15:17
540   EtiketDID2021091189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.07, Kota Tangerang, Banten
PT. BEAUTE HAUL 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 :

: BEAUTY HAUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL (35) daftar IDM000636293
591 Uraian Warna : biru, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:17:07
540   EtiketJID2021091190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MP. PRAPATAN XX/24 RT/RW 011/002, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12760

Martin Alexander Kreefft

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CORIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru #002439
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan manajemen risiko bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko

bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan manajemen risiko bisnis; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis 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; penilaian risiko bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:17:50
540   EtiketDID2021091191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRAND MUTIARA CITRA BLOK E NO 63 RT/RW 002/011, KEL. CIAKAR,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46196

HANDI GUNENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLICKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:19:05
540   EtiketDID2021091192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Modern Industri IV Kav 29, Kawasan Industri Nambo Ilir, Kibin, Kabupaten
Serang, Banten, 42185

PT. Yarindo Farmatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RINOFER FOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi

tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan
farmasi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; suplemen nutrisi; tablet-tablet
yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:22:13
540   EtiketDID2021091193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Makasar Barat 528 Blok M Kelurahan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 16514
Suroto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWTHY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi penggilingan tepung; Produk zat tepung untuk makanan; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung

Jawawut; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung ketan; Tepung panir; 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); gnocchi berbasis tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot;
tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan
yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung jagung; tepung jelai; tepung kacang; tepung
kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kiwicha; tepung kue;
tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu;
tepung serbaguna; tepung sereal; tepung singkong; 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*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:24:13
540   EtiketDID2021091194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: POWELL’S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Alat tes kehamilan; Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan

penyerap bau; 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; 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; 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; Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; Kantong penyerap bau tidak sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; Lem kecoa; Lem semut;
Lem tikus; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; 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; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan pembasmi tanaman beracun;
Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan;
Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang
perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Senyawa berasal dari buah-
buahan untuk keperluan medis; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat
tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; aditif makanan berdasarkan
ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; 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 panas;
air timbal; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk kolam renang; alkali
iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; bahan cetakan alginat ortodontik; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga;
biosida; 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; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; deodoran mobil; deodoran
toilet; deodoran untuk pakaian dan tekstil; 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 toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen
untuk keperluan medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; fumigan;
fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida,
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herbisida; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; jamur ringan; jamur
untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat
dimakan] untuk tujuan medis; kardiotonik; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kumparan
dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; larva sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; pembasmi hama
tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih hewan;
pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka;
penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida;
pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau
pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri
dari bahan buatan; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk
keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar
ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu;
pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok
dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; racun antiserum; racun tikus; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sediaan
pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan
pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; 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 keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga;
sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan untuk membasmi
binatang perusak; 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;
semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-
cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara;
senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; 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; skapulars untuk keperluan
bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi untuk keperluan
medis; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida;
steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:24:31
540   EtiketJID2021091195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULANJANA NO. 17, KEL. TAMAN SARI, KEC. BANDUNG WETAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. MEGA BINTANG PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRAWIRA TV + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyiaran televisi; informasi siaran televisi; layanan streaming televisi;

layanan streaming video, audio dan televisi; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; penyiaran fitur film dan televisi;
penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan
jaringan komunikasi lainnya;; siaran program televisi melalui Internet; siaran radio dan televisi; siaran televisi; siaran televisi
berlangganan; siaran televisi satelit; telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:24:32
540   EtiketDID2021091196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 800 E-Beaty Street, Davidson, NC 28036, NC 28036
Trane International Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juniaty Rianto S.H
Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRANE TECHNOLOGIES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian untuk peralatan pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Kipas

ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Mesin pendingin; Peralatan dan perlengkapan
pendingin air; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ventilator; alat dan mesin penyaring
udara; alat kontrol lingkungan; alat pemurni air; alat pendingin minuman; aparat AC; aparat dan instalasi pengering; aparat dan
mesin pemurni udara; aparat membersihkan udara; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparatur sterilisasi udara; blower udara panas; boiler, selain
bagian dari mesin; dehumidifiers; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; fans untuk aparat AC; filter air; filter
pembersih udara; filter pemurni air; filter pengolahan air; filter udara untuk keperluan rumah tangga; humidifier; instalasi AC;
instalasi pemanas; instalasi ventilasi; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas
angin [AC]; kipas angin listrik; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; mesin pendingin; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; pemanas; pemanas air;
pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas celup; pemanas listrik; pemanas listrik portabel;
pemanas udara; pembakar; pembakar gas; pembakar minyak; pendingin; pendingin instalasi; pendingin udara; penukar panas
untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan mesin
pendingin; peralatan penyaringan dan pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; peralatan ventilasi; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator
potensial listrik pada lemari es dan freezer; peranti dan instalasi pendingin; peredam [pemanasan]; perlengkapan pengontrol
polusi air; pompa panas; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; tungku, selain untuk penggunaan
laboratorium; unit pembersih udara; unit penanganan udara; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:24:59
540   EtiketDID2021091197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gudang 3 Bisnis Center Karawang No. C3 – 15 & 16, Jl. Pangkal Perjuangan, Kel.
Tanjung Pura, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mery Saida Silaen S.H.
Ruko Cimanggis Center No. 10-11, Lantai 3, Jalan Raya Bogor Km. 29 Cimanggis -
Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRIPS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GRIPS adalah singkatan dari Gagas Ritel Indopangan Sejahtera merupakan Nama Perusahaan
Pemohon

591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas; Mangkok; Mug untuk teh dan kopi; Peralatan masak; Piring; Ringkok (Mangkok); Wadah tisu; botol; cangkir;

cangkir minum; garpu saji; gelas [wadah minuman]; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; kotak tisu; mug; mug dengan
tutup untuk perjalanan; mug plastik; mug porselen; panci; penutup kotak tisu; sendok saji; set mug; tas terisolasi termal untuk
makanan atau minuman; tatakan gelas; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:26:22
540   EtiketDID2021091198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Permata Hijau Blok H3 No. 2 RT. 03/07, Serdang -  Kramatwatu -  Serang -
Banten, Banten

PT GEMILANG LAJU PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNAM SKIN & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; foundation cair; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit

make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim pelembab, lotion dan gel; lotion kecantikan; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; 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 untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; parfum cair;
pasta gigi cair; pemerah pipi cair; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sediaan menghapus make-up;
sediaan perawatan kecantikan; 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
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:27:12
540   EtiketDID2021091199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: SKINLOVINC + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk 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; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; 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
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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 dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk 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 pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:27:41
540   EtiketDID2021091200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Modern Industri IV Kav 29, Kawasan Industri Nambo Ilir, Kibin, Kabupaten
Serang, Banten, 42185

PT. Yarindo Farmatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIZAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; relaksan otot; sediaan farmasi; sediaan obat untuk

mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; tablet-tablet yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:29:10
540   EtiketJID2021091201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN PONDOK MITRA LESTARI JL. CENDRAWASIH C7/NO. 27, RT.
010/RW. 013, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17424

PT. ASADRI PUTRA LOGISTIK

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 :

: DAHAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DAHAR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;

jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui
terminal komputer; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet;
menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum;
penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyediaan
akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; penyiaran nirkabel; pos elektronik;
transmisi berita elektronik; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:29:47
540   EtiketDID2021091202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Baru Blok N1 No.12 RT.006 RW.017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan
Kalideres,
Jakarta Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

ARIEF HIDAJAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BON MERE + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Coklat, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue spiku; Roti kering; Roti manis isi; Roti pastry; Roti tawar; Roti, kue pastry dan

gula-gula; adonan kue beku; adonan roti; campuran isian berbasis roti; croissant; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue
coklat; kue kering beku; kue krim; kue pai; kue pastry; kue sus; kue tar cokelat; kue tart; kue untuk makanan ringan; makanan
penutup beku; pizza; puff pastry (roti); quiches (roti); roti bun; roti gandum; roti multigrain; roti*; sourdough (roti); tepung
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roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:30:14
540   EtiketJID2021091203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bisma 6 Blok B13 No.7, RT006/RW010, Kelurahan Papanggo - Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

Wie Wie Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REPTILES INC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH, PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi

daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang
dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti
melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan penjualan ritel online; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan;
layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan
sampah 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 tempat tidur untuk
hewan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:30:57
540   EtiketDID2021091205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Sakura, Jl. Hati Suci No. 4 Tanah Abang, Jakarta 10250, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. Lucky Indah Keramik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sonia
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir teh; Mangkok; cangkir; piring; tutup cangkir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:31:52
540   EtiketDID2021091206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN PONDOK MITRA LESTARI JL. CENDRAWASIH C7/NO. 27, RT.
010/RW. 013, KEL. JATIRASA, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17424

PT. ASADRI PUTRA LOGISTIK

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 :

: DAHAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DAHAR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan buah-buahan; Sediaan sayuran; Telur; daging; daging ayam; ikan beku; ikan olahan; makanan beku terutama

terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; telur
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ayam; telur unggas dan produk telur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:32:39
540   EtiketJID2021091207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: #16-04, Somerset Grand Citra, Kav 1, Jl. Prof Dr Satrio , Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR.  H.M. Suwandi Muljadi
Somerset Grand Citra #16-04, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1 Jakarta 12940 (Samping
Raffles Hotel/ Lotte Shopping Avenue)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONSULTANAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blockchain berbentuk layanan; Desain, pemrograman, atau pemeliharaan pemrograman komputer yang digunakan untuk

perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen
piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu
menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya
kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau
memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa komputer, yaitu membuat lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa
kontak dan pencitraan (makeover) virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting,
mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi,
menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual
yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa
pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan
pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); 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 penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi e-
commerce; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-
commerce); Jasa penyimpanan data melalui blockchain; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya
dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan,
mengoperasikan, memvirtualisasikan dan mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas;
Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata uang virtual; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan
otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce;
Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik /
ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk
foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-
commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem keamanan
data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen,
pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi
sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi
pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau
media elektronik lainnya; Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce; 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; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan
interaktip; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat
pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan layanan
otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Penyediaan pemrograman komputer untuk digunakan dalam transaksi
mata uang virtual; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh
untuk membuat komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan
konsumen, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan
layanan kecantikan.; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual,
interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, 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 sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan
ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang manajemen proyek;
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Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, 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; data
autentikasi melalui blockchain; data sertifikasi melalui blockchain; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas
virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas
virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality)
dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual;
desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam
sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan
perdagangan; desain, pengembangan dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis
blockchain; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang
virtual, aset digital dan blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan dompet token utilitas; 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; enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan
privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; hosting konten
digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting platform e-
commerce di Internet; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real estate untuk dijual; jasa dukungan teknis, yaitu
pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk interkoneksi, pengelolaan,
pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan
sistem telepon; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam
diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); 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
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; 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 penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi
pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh
untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media
terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun,
mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam
bentuk platform perdagangan untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang
didesentralisasi; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa-jasa
komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi,
mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial;
jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang
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transaksi mata uang virtual; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual,
penyimpanan, dan jaringan; konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer,
jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web
untuk e-commerce; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur
komputasi virtual; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan
infrastruktur komputasi virtual; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah dengan
piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur
komputasi virtual; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak blockchain dan protokol peer-to-peer
untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan komputer dalam bentuk penyediaan
halaman (pages) online yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil
pribadi, realitas virtual/maya (virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer,
yaitu, layanan manajemen lab uji virtual dalam bentuk menciptakan suatu duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan
dalam suatu jaringan terisolasi untuk keperluan pengujian bagi pihak lain; 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 komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas
virtual; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share),
melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait;
layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok,
rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas;
layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian 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; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi
untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, penyediaan
server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang
bervariasi untuk pihak lain; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token
utilitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); 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; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi,
pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis,
penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer
global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas
campuran (mixed 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 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 jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat
lunak biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan layanan otentikasi untuk menggunakan teknologi perangkat lunak
berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan
realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan perangkat lunak bagi pengguna
untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; 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 online yang tidak
dapat diunduh untuk layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata
uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek,
perbankan, dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat
diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi
blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
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(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan
keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dalam pertukaran item/barang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata
uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian
aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas
virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk membuat aset digital
(digitized asset) terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan
perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk
digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi
dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat
lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer
komoditas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis
melalui kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui
(accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens) atau
appcoin (appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace)
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak;
menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan,
memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam 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;
menyediakan perangkat lunak yang tidak 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 di
platform perdagangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan
menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain; menyediakan portal web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk artikel, kolom, dan panduan informasi dalam bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan
tren pasar dan perdagangan; menyediakan 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; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform
e-commerce; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-
penyatuan infrastruktur IT untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server,
jaringan komputer dan penyimpanan data; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali komputer;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; 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; penyediaan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer
virtual melalui komputasi awan; penyediaan sistem komputer virtual, unit pemroses grafis (GPUs) dan lingkungan komputer
virtual melalui komputasi awan berupa platform sebagai suatu layanan; penyediaan waktu akses ke program komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas
variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada
pihak ketiga; penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall,
kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap
intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform
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perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details), dan
mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); platform perangkat lunak berbasis
blockchain dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit
dan memverifikasi informasi dan kode digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang
terdesentralisasi; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial,
mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai suatu layanan
(PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada
orang lain===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: SKINLOVINC + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===
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Alamat Pemohon : Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 15, Jl. Letjend. TB. Simatupang, Kav. 88,
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520., Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520
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: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUREAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ayam Goreng; Ayam goreng

Bumbu Lengkuas; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso dan/atau kue
(perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bebek goreng;
Berry hawthorn kering; Biji yang dapat dimakan, diolah; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; 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; Campuran kacang
panggang; Campuran sayur; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam beku; Daging sapi angus; Daging sapi muda;
Daging sapi suwir; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fish maw (olahan dari ikan); Ginseng merah yang diproses untuk
digunakan sebagai sayuran; Gula-apel olahan; Haddock (ikan) asap; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari
susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging;
Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan Tuna;
Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan susu (Keju); Jamur kancing dalam kaleng;
Jeli; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang,
diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang tanah, dikeringkan;
Keju; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kenari (kacang),
diolah; 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; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik kentang; Keripik talas; Konsentrat
dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krim asam (pengganti); Krim dengan buah; Krimmer kopi (berbahan dasar susu);
Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang diolah; Lumba-lumba; Mackerel (ikan) asap; 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 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 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 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 krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat
dari produk susu (kecuali es krim); 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
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 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, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju;
Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Mentega almond; 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 beraroma; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri
terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah
dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya
atau tidak; 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,
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minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu;
Minuman yang berbahan dasar susu; 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 dengan
rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu
beraneka rasa; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak salad; Mozarella; Nata de coco; Oalahan daging untuk isian
burger; Odeng; Olesan berbahan dasar susu; Olesan kacang almond; Pasta ikan; Pasta sayur; Pengganti daging berbahan
dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang;
Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan
(bahan pengganti susu); Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan dengan
dasar yoghurt; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti
keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk
olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar
atau dengan rasa yang difermentasi; Produk terbuat dari kentang; Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk
dikonsumsi; Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk penggunaan
sebagai suatu bahan tambahan makanan; Ratatouille (makanan vegetarian); Salad sayuran; Salami (saus daging); Salmon
(ikan) asap; Sarang burung dengan gula batu; Sarden dan makarel; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kambing;
Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Saus berbahan dasar susu; Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate);
Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sea bass (ikan),
tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan biji chia; Sediaan biji semangka; Sediaan biji-
bijian; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan
yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan kacang;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kurma; Sediaan pistachio (kacang-
kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan telur ikan; Sediaan
terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan dasar kacang; Selai
kacang coklat; Siomay; Sosis; Sosis ayam; Spirulina (ganggang) olahan; Stews (rebusan); Sup-sup, bahan-bahan untuk
membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; 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 kacang
kedelai; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa,
kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Suyuran (dalam) botol; Tahu; Telur; Trout (ikan) asap; Tuna (ikan),
kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa;
Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yogurts dengan rasa; abon
ikan; abura-age [potongan tahu goreng]; acai berry, diolah; acar dill; acar pedas; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu;
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; antipasti (hidangan pembuka); aspic
(jelli); ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam kukus; ayam yang diolah; 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
mentega; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bakso; bakso ayam; bakso ikan; bakso sapi; bakso sosis
ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih yang diawetkan;
bayam, beku; bayam, dimasak; bayam, kalengan; benih disiapkan untuk makanan manusia; beri (buah), diolah; beri, beku;
beri, dikeringkan; biji chia, diolah; biji labu olahan; biji rami olahan; bisques (sup); blackberry, beku; blackcurrant, beku;
blackcurrant, diolah; blancmange [makanan penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry,
keringkan; bok choy, diolah; boletes [jamur], diawetkan; boneka cabai; botifarra [sosis]; bratwurst (saus); 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 dimasak;
buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah yang diawetkan
dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan,
dikeringkan; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; bubuk keju; bubuk susu; bubur apel; bubur buah acai; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi
panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah; buncis,
disiapkan; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan 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 (whey powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering;
campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan
kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran
makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk
membuat sup; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; 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]; chuños [kentang beku-kering]; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); consommés (sup); corn dogs
(saus); cumi dalam adonan; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam yang
diasinkan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger; daging dan
sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging ham sapi; daging instan; daging
irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kering; daging kornet; daging masak; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging
vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa
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teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan
siap untuk dimasak; daging, beku; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; 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]; dendeng; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan
pasta kedelai]; durian kering; edamame (kacang-kacangan), diolah; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging sapi
panggang; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; esens ayam; fermentasi susu untuk
keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet ikan; fish en; flakseed untuk makanan manusia; frankfurters [sosis]; game (daging),
tidak hidup; ganggang dimakan kering; gelatin daging; goji berry (buah), diolah; gulungan kol diisi dengan daging; hasil olahan
ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hazelnut
(kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging siap; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri
dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan
utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; ikan  dimasak; ikan asap; ikan dan
kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup);
ikan goreng; ikan kering; ikan, diawetkan; ikan, diolah; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging sapi; irisan sayuran;
irisan sayuran, kaleng; 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; jamur enokitake, diolah; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur
shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram, diolah; jeli almond; jeli buah; jeli daging; jeli
ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk makanan; jeli, selai, saus buah-
buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung
kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging tanpa lemak); jeruk keprok, diolah; jus buah
untuk memasak; jus sayuran untuk memasak; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang campuran
berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar
buah kering; kacang diberi bumbu; kacang dikupas; kacang diolah; kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang
kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang
mede, diolah; kacang mete yang diolah; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang
organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang pedas; kacang pinus, diolah; kacang, diawetkan;
kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang
diawetkan; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kaviar; kebab shish (daging); kedelai olahan; kedelasi fermentasi; keju; keju
Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju
peram; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang
dipasteurisasi; keju yang diawetkan; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kentang
beku olahan; kentang goreng; kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang yang dimasak; kentang,
diawetkan; kentang, diolah; kepingan kentang; kerang asap; kerang biru, tidak hidup; kering tremella fuciformis dimakan;
keripik apel; keripik buah; keripik ikan; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat
dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik udang;
kernel (inti) kacang kenari; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu];
kismis merah, beku; knockwurst (sosis); kohlrabi (kubis), diolah; 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
kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner;
koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); krim [susu sebagai unsur utama]; krim mentega; krimer bukan
dari susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kulit
buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; lassi
(minuman yoghurt); lemak daging sapi; lemak paus untuk makanan; lentil, diawetkan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi
manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; lobster berduri, tidak hidup; macadamias panggang; makanan (hasil) laut,
kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar
buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan 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 laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan
timah); makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup (dessert)
yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kedelai; 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 susu dingin; makanan penutup terbuat dari produk 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 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
laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; 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
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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/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; 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 dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-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; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; margarin; marrons
glacés [manisan chestnuts]; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar yang
bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega susu; minuman asam laktat; minuman berbahan
dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong
[bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman
berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond;
minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar
susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete;
minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu
fermentasi; 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 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 yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman
yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak almond; minyak alpukat; minyak
berbumbu; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk keperluan
kuliner; minyak biji kurma; minyak biji teh; minyak bunga matahari; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak
canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak goreng; minyak jagung; minyak jagung untuk
makanan; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai
untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan;
minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak pequi (lada); minyak rempah untuk
keperluan kuliner; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun murni; mousses (produk susu); mousses berbahan dasar daging; mozzarella (dalam bentuk) batangan;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi);
nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger;
olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti
burger; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbasis daging; olesan keju; olesan terbuat dari minyak nabati; omelet; otak-
otak; paprika, diolah; pasta buah; pasta ikan; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; pektin untuk keperluan kuliner;
pengaturan buah olahan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan
yang diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; 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; perasan pasta buah; perkedel pisang; persediaan daging
sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; pistachio (kacang-
kacangan), diolah; potongan daging sapi; potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; 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 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 susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu kalsium yang difortifikasi; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi;
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; pulses (kacang-kacangan) disiapkan
untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; purees (bubur)
sayuran; raspberry, beku; rebung, beku; rebung, diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti
daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti kedelai; rumput laut kering yang bisa dimakan;
salad ayam; salad kacang-kacangan; salad sayuran; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang
diawetkan atau diolah; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sapi panggang; sarden (ikan), bukan hidup; sarden
(ikan), kalengan; sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus kacang; saus keju; sayap
ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayuran acar dalam cuka; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran
diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran
mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran tempura; sayuran yang
diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang dimasak;
sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah;
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sayuran, kaleng; sediaan biji pisang; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk
susu; sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan
untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur;
sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat yoghurt; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai
blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai kacang; selai kacang mete; selai lemon; selai peach;
selai prem merah; selai rasberi; selai stroberi; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semifreddo panna [makanan
penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; shepherd's pie (roti); singkong, diolah;
sirsak olahan; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; sosis; sosis asap; sosis daging; sosis dalam
adonan; sosis hot dog; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo ayam; sosis vegetarian; souffle (hidangan) kentang manis; souffle
keju; steak daging; stik keju; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi,
beku; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); sup; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang
merah; sup konsentrat; sup krim; sup miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah
dimasak sebelumnya; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu acidophilus; susu almon; susu almon dengan rasa dan
tanpa rasa; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; 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 yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan
dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; 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 fermentasi; susu kacang;
susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete;
susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan
kuliner; susu kelapa; susu kurma; 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 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 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 (dadih kacang kedelai); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tauge,
diolah; teh susu berbahan dasar susu; telur olahan; telur rebus; telur yang diawetkan; tempe; terompet hitam [jamur], diolah;
terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; 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 untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur],
diawetkan; truffle, diawetkan; vegetarian chili; veggie pâté; whey bubuk; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar
rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa buah;
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 yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat perekat
(gluten) yang digoreng===
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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; 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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-
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penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion
setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan
perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:34:31
540   EtiketDID2021091211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Pantai 4/11 SURABAYA, RT.003 RW.002, Kel/Desa. Dukuh Sutorejo, Kec.
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

YOO TAK PENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEN LING + HURUF KANJI DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau

cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut,
alat pelobang telinga.; Jepitan untuk pengeriting rambut; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit pengasah pisau cukur; Pisau
cukur, non-listrik; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat cukur; alat manikur; alat
pedikur; alat pelurus rambut; alat penggosok kuku jari; alat tangan listrik untuk tato; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan
non-listrik; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting serbaguna; gunting untuk memotong
rambut; gunting*; instrumen alis menusuk; jenggot gunting, listrik; kartrid untuk pisau cukur; kikir kuku; kikir kuku, listrik;
penarik kuku [alat-alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan;
pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penjepit dan pinset kutikula; penjepit keriting listrik; penjepit rambut
[tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; pinset;
pinset rambut menghapus; pisau *; pisau cukur; pisau cukur lurus; pisau cukur penajam yang dioperasikan secara manual;
pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau gunting; pisau lipat; pisau untuk alat cukur; pisau-pisau cukur listrik dan
gunting-gunting rambut listrik; wadah disesuaikan untuk pisau cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:34:57
540   EtiketDID2021091212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LIMA PULUH NO. 10, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN, Kota
Medan, Sumatera Utara

GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Golden Berrijoy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu mata; Serum kecantikan
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah
kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk keperluan
kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:35:17
540   EtiketDID2021091213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Timur X Blok N-1 No. 9, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SARAS SUBUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BA ZHEN WAN (NU KE BA ZHEN WAN) + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Makanan diet yang disesuaikan

untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jel-jel
yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan
farmasi; lotion obat untuk kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan
manusia; pastilles untuk keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen kehamilan; suplemen tambahan
dan vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:36:02
540   EtiketDID2021091214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Modern Industri IV Kav 29, Kawasan Industri Nambo Ilir, Kibin, Kabupaten
Serang, Banten, 42185

PT. Yarindo Farmatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antihipertensi; farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi

untuk pengobatan hipertensi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; tablet-tablet
yang mengandung obat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:37:22
540   EtiketDID2021091215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAMPUNG JANIS NOMOR 54, RT/RW 005/009, KELURAHAN PEKOJAN,
KECAMATAN TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

SULY YANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICON SLIM BODY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan merah jambu/pink (gradasi)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk digunakan sebagai

alat bantu pelangsingan tubuh; Serbuk untuk suplement diet; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; obat-obatan
pelangsing tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:37:34
540   EtiketDID2021091216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Kutilang No. 49, RT. 002, RW. 018, Kel/Desa Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112

THISIA BIANTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A'a
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink; Gold; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:39:31
540   EtiketDID2021091217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bondolharjo RT. 01/RW. 02  Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara , Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah

NANI SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Baliani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); spiced cookies (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:41:45
540   EtiketJID2021091218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO 2 JALAN SAUDAGAR SATU U1/16A HICOM GLENMARIE INDUSTRIAL PARK
SHAH ALAM 40150 SELANGOR

AMOUNTAIN RESOURCES SDN BHD

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 :

: JUNGLEHOUSE + 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 pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan

minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:42:27
540   EtiketDID2021091219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO 2 JALAN SAUDAGAR SATU U1/16A HICOM GLENMARIE INDUSTRIAL PARK
SHAH ALAM 40150 SELANGOR

AMOUNTAIN RESOURCES SDN BHD

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

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: JUNGLEHOUSE + logo

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Olesan manis (madu); bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; dessert mousses [gula-gula];

es teh; jeli buah [gula-gula]; kantong teh; kopi; kue pastry; madu; madu campuran; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk
makanan dan minuman; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; puding; tablet madu herbal [permen]; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:45:27
540   EtiketDID2021091220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Modern Industri IV Kav 29, Kawasan Industri Nambo Ilir, Kibin, Kabupaten
Serang, Banten, 42185

PT. Yarindo Farmatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAMLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antihipertensi; farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi

untuk pengobatan hipertensi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; tablet-tablet
yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:46:08
540   EtiketD152021091221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Mangga Tiga Blok C1 No. 43 Kel. Pacerakkang Kec. Biringkanaya Kota
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90241

PALLAWA GAU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAYRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT dan KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula semut; Minuman jahe merah; gula aren; gula merah; minuman wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:47:00
540   EtiketDID2021091222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit W1105, West Wing, Level 11, Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan Kemajuan
Subang, SS16 47500 Subang Jaya, Selangor

Dage International (M) Sdn. Bhd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tiloco + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Muesli; Permen; biskuit-biskuit; cokelat; gula-gula; kacang berlapis cokelat; keripik [produk sereal]; kerupuk; kopi;
kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; roti berlapis; roti*; sereal bar; sweetmeats [permen]; teh; tepung; tepung*;
wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:47:05
540   EtiketJID2021091223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. ANYAR RAYA NO. 41 RT. 007, RW.010, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

RICKY BUNARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Boens SOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING (EMAS) DAN COKLAT
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 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 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 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 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; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh;
Kafetaria; Kantin; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan
laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel,
rumah kos); Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan katering untuk menyediakan makanan
pizza; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; 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 akomodasi; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan
informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; 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; Pemesanan
akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online;
Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan informasi tentang
layanan akomodasi sementara; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman
di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil
[akomodasi sementara]; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran
Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling
dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran
yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung penyediaan makanan sate;
akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan
oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; cafe yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering;
hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa 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 biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah
kos]; 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
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amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi
perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; 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; 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 bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya];
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran;
layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran
dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro,
dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin
swalayan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makan malam
dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan makanan dibawa pulang; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan;
layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat
membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran
Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan 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 wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan
minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok
makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi online
terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; 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; 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 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;
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menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan
makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan
umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para
tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan tempat
akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah
liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan
restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas restoran; 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 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 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 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 kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan unit untuk
mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol
untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; 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 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; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:47:49
540   EtiketDID2021091224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 800 E-Beaty Street, Davidson, NC 28036, NC 2803
Trane International Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juniaty Rianto S.H
Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRANE TECHNOLOGIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian untuk peralatan pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Kipas

ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Mesin pendingin; Peralatan dan perlengkapan
pendingin air; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ventilator; alat dan mesin penyaring
udara; alat kontrol lingkungan; alat pemurni air; alat pendingin minuman; aparat AC; aparat dan instalasi pengering; aparat dan
mesin pemurni udara; aparat membersihkan udara; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparatur sterilisasi udara; blower udara panas; boiler, selain
bagian dari mesin; dehumidifiers; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; fans untuk aparat AC; filter air; filter
pembersih udara; filter pemurni air; filter pengolahan air; filter udara untuk keperluan rumah tangga; humidifier; instalasi AC;
instalasi pemanas; instalasi ventilasi; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas
angin [AC]; kipas angin listrik; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; mesin pendingin; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; pemanas; pemanas air;
pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas celup; pemanas listrik; pemanas listrik portabel;
pemanas udara; pembakar; pembakar gas; pembakar minyak; pendingin; pendingin instalasi; pendingin udara; penukar panas
untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan mesin
pendingin; peralatan penyaringan dan pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; peralatan ventilasi; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator
potensial listrik pada lemari es dan freezer; peranti dan instalasi pendingin; peredam [pemanasan]; perlengkapan pengontrol
polusi air; pompa panas; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; tungku, selain untuk penggunaan
laboratorium; unit pembersih udara; unit penanganan udara; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:49:09
540   EtiketDID2021091225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Sakura, Jl. Hati Suci No. 4 Tanah Abang, Jakarta 10250, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. Lucky Indah Keramik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prisha
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir teh; Mangkok; cangkir; piring; tutup cangkir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:50:08
540   EtiketDID2021091226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 501, Building 3, No. 317, Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District,
Suzhou City , Jiangsu Province

SUZHOU TASI ELECTRONICS CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TASI 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 Meteran; alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur tekanan; aparatus frekuensi tinggi;

instrumen azimuth; instrumen navigasi; sensor piezoelektrik; termometer, bukan untuk keperluan medis; tingkat surveyor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:51:03
540   EtiketDID2021091227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puro Asri Blok A2 No. 05, Puro, Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
AGUNG PRAKOSO

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 :

: LATEX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh

pemakainya (intimates); Rok dalam [pakaian dalam]; bodices [pakaian dalam]; bra; bra menyusui; celana bayi [pakaian
dalam]; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana pendek pria untuk pakaian
dalam dengan karet pada bagian pinggang; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; kaos singlet; korset [pakaian
dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kutang wanita; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat;
pakaian dalam bersalin; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; rok dalam; singlet; slip  pakaian
dalam; tali bra [bagian dari pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 15:51:39
540   EtiketJID2021091228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KPR Pondok Magetan Indah D-29, Baron, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur

Diah Ika Milenia Kusumawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digital Nursing Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pelayanan keperawatan secara digital
591 Uraian Warna : Warna yang digunakan pada logo ini yaitu biru. Biru artinya kepercayaan dan kesetiaan dimana Digital Nursing Care setia

menjaga
kepercayaan yang diberikan pasien kepada Digital Nursing Care.

511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 16:58:59
540   EtiketDID2021091287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand and House Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjepit; Piring; Tabung-tabung dan kotak-kotak; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Wadah makanan

dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; bakeware; beverageware; cincin serbet, bukan dari logam
mulia; cincin tetes lilin; dispenser bola kapas; dispenser sabun; gantungan handuk kertas; garpu saji; gelas minum; gelas
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tangkai; guci*; kafilah air; kain lap piring; kapal saus; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang sampah; mangkuk
salad; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mug; nampan makan; panci masak; panci panggang; parut untuk
penggunaan dapur; patung desktop dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung kaca; patung keramik; patung-patung
keramik; pekebun [pot]; pemegang serbet meja; pemegang spons; pendingin minuman portabel tidak menggunakan listrik;
pengaduk minuman; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; peralatan makan; peralatan masak [panci dan wajan];
peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga; pilihan koktail; piring
dekoratif; piring hidangan untuk penyajian; piring lilin pilar; piring mentega; piring sabun; pot; rak bumbu; rak pengeringan baju;
rak pengeringan piring; sandaran sendok; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan oven; set krim dan gula; shower caddies; spatula untuk penggunaan dapur; stoples kue; teko besar; teko, bukan dari
logam mulia; tempat (shakers) garam dan merica; tempat kue; tempat lilin; tempat tissue; tempat untuk roti; tong sampah;
trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; vas bunga; wadah sikat gigi; wadah untuk keperluan rumah tangga atau
dapur; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 16:59:53
540   EtiketJID2021091288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Batu Ampar A7 No.2, RT 033, RW 000, Kelurahan Graha Indah,
Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
76129

ACHMAD FAJAR APRIANTO, S.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUK PIK BAKOEL SOTO LAMONGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih;Kuning;Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Restoran; Warung makan; jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:01:05
540   EtiketDID2021091289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan

pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Jamu herbal; Madu untuk obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Obat herbal yang mengandung madu; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan sabun wangi; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan vitamin; suplemen
bernutrisi; suplemen diet; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu formula bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:01:07
540   EtiketDID2021091290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand and House Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Handuk; Sarung bantal; Selimut; Serbet; Tirai bawah

kasur; alas piring dari plastik; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bahan linen
untuk alas tidur; barang curian [perawatan jendela]; cuci kain; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; lembar dipasang; linen
meja, bukan dari kertas; pelari meja, bukan dari kertas; penutup tempat tidur; sarung bantal; selimut; sprei; taplak meja, bukan
dari kertas; tirai [tirai drop tebal]; tirai dari tekstil; tirai mandi; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti kain; valances
[tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:03:49
540   EtiketDID2021091291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand and House Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah buatan; bunga buatan; karangan bunga buatan; rangkaian bunga buatan; tanaman buatan, selain pohon Natal;

topiary buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:05:17
540   EtiketJID2021091292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO CIKARANG SQUARE BLOK B NO. 31 LT. 2, JL. RAYA CIKARANG,
KELURAHAN PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17532

PT MEGA SOLAR ENERGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLPOWER & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SOLPOWER Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : BIRU dan HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat

kontrol listrik untuk pengelolaan energi; 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 perdagangan besar alat listrik; Jasa promosi
dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); 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; 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; administrasi franchise (waralaba);
jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; perdagangan online;
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recruitment and management of trading stamp, coupon, point  accumulation type  card franchise, member===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:05:35
540   EtiketDID2021091293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand and House Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet-karpet; keset kamar mandi; keset kamar mandi kain; permadani di lantai dasar; tikar pintu; tikar tanpa selip===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:06:31
540   EtiketDID2021091294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Cengkir Timur I Blok ED II/2-3 RT.016 RW.009 Kelapa Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 20987

ALFONSO NAPITUPULU, SH

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 :

: HARDWAREFORMEN + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-
kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine;
Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki
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pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian;
Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas
sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi
lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel
kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker
penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup
Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan
untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur;
Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai;
Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam
olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga
kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans;
Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
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Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking;
Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung
batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat
dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan
dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun
tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut;
Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot
yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain
kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu
terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat
Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang
Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan
panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur
dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta
Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro
(Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-
kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan
bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo
rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk
sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana
formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga
untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang
ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
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pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek
kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama
[rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi
yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear
rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset];
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung
logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala
sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali
pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual
berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari;
kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan
dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot
salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
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[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana
pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band
selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto
bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari
kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian
(jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk
olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
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rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit;
sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal
bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari
kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk
dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk
sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan
pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu
hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu
hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas;
sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat
melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu
kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet
dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai;
sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan;
sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu
santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu
snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari
kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki;
togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas
kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari
bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup
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kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup
kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang
terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:07:52
540   EtiketJID2021091295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios

makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Layanan penjualan ritel;
layanan ritel online; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:08:32
540   EtiketDID2021091296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Capar 3 Rt. 017 Rw. 009 Blok Seureuh Beureum Desa Sidawangi, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, 45611

SANJAYA MAJU SEJAHTERA, MARJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANDIKA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sandika = Merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Pantone, Hijau, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso goreng; Produk olahan daging sapi; Rolade Sapi; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso

ikan; 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 sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso urat; produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:09:11
540   EtiketDID2021091297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hearth & Hand and House Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Penutupan pohon Natal; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Rok pohon
Natal; Tegakan pohon natal; blok konstruksi [mainan]; bola bocce; bola-bola; boneka mainan berkarakter; jaring untuk
permainan bola; kastil mainan; kelereng untuk game; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan musik; mainan
pasir; mainan patung lunak; mainan remas; mainan untuk bayi; mainan untuk mandi; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang
diisi kain/kapas; makanan mainan; model mainan; peralatan bermain di luar ruangan; permainan kartu; permainan paddle ball;
permainan papan; piring terbang (mainan); puzzle potongan gambar; rumah boneka; set alat mainan; set helipad; tokoh
mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:09:28
540   EtiketDID2021091298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI 11 RESIDENCE PENTHOUSE KAV. 16, RT.004/RW.001, KEL. PONDOK
BAHAR, KEC. KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

YUSWADI KUNARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEEL GP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GP = GENERAL PURPOSE
591 Uraian Warna : kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dempul; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; dempul kaca; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat

untuk industri bangunan; perekat untuk keperluan industri; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:09:53
540   EtiketDID2021091299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt Grand Palace B LT 6 BB, Rt. 011/Rw. 005, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630

Julius Perdana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIGMA WINCH
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 : ===Mesin derek; derek; derek lift; derek listrik; derek pukat; motor winch===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:12:40
540   EtiketDID2021091300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

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 :

: NPG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat listrik portabel (medis); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan

seks (alat bantu seksual); aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual
dewasa; bola anal [mainan seks]; cincin penis [mainan seks]; colokan anal [mainan seks]; masturbator [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pantat colokan [sex toys]; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang
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dewasa]; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; perangkat rangsangan seksual; perangkat
vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; pompa penis [sex toys]; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; stimulator saraf elektronik untuk
tujuan medis; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator [dewasa bantu rangsangan
seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:13:20
540   EtiketDID2021091301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.21C, JL. UNDAN OFF JALAN SEKERAT 08100 SUNGAI PETANI KEDAH
DARUL AMAN - MALAYSIA

LEE MENG KIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP LAYANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===kertas rokok; rokok; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:14:32
540   EtiketDID2021091302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sawahan V/51,  Rt.004/003, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,
62293

Verraya Valery Queen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DREAMSECRET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, pink, magenta, tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan kimia

sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan riasan; Balsem kecantikan; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; 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 atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-
komponen rem kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang
disemprotkan; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); 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; Gincu; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home
Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk
bayi; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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 (tidak untuk penggunaan medis); 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
mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; 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; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan
losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Losion
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Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah;
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); Maskara;
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 mandi pancuran; Minyak untuk
pijat; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; 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 untuk kegunaan cucian; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih
wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar
ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona wajah; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi
badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung
ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo; 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 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 pelembab
untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray
wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat
(kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih
pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air lavender; air toilet biasa; alis
palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-
bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; balsem setelah dicukur;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan 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;
basis untuk make-up; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak
wajah longgar; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus kutek; cat krom; cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak
untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi
setelah bercukur; emulsi wajah; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; esensi mint [minyak esensial]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk
dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; 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; highlighter
(kosmetik); isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk
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menghapus 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; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-
up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti 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 bayi tidak mengandung obat; krim bibir; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kuku; 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 pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih
kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan
atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lilin mobil; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis);
losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, 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 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 pengeritingan
permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara;
masker 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 mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak
dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak
tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak
perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu
penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kamar mandi; pembersih karang
gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilas gigi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan
pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci
tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku;
pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
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keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan 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]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk
dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; 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; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh;
rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun 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 untuk bayi; sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; 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-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-
sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim
tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan bercukur dan bercukur; 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 kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa busa; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; 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 make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi untuk hewan
peliharaan; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perbaikan kuku; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
menghapus manikur; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan
awal 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-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 dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan linen
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya
dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; 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; tisyu bayi; toner kulit; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian
alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak
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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:15:21
540   EtiketJID2021091303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Pekojan No.14, RT : 001, RW : 003, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Asep

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 :

: ZC ZONA CAMERA + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Orange, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi komersil dan saran untuk konsumen; 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 jual beli kamera dan
aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa penjualan
drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan kamera; 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 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 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; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perdagangan retail kamera, video
kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa agen pemasaran; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
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chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; konsultasi pemasaran; 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 hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer.; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan
ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; 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 di Internet; penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan
pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:15:53
540   EtiketJID2021091304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas museum; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah

harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Pusat hiburan keluarga; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; layanan hiburan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan musik; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub
hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan museum; layanan pusat hiburan; layanan taman hiburan; melakukan pameran
untuk tujuan hiburan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas dan layanan
museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman
hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan; sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:16:30
540   EtiketDID2021091305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Timur X Blok N-1 No. 9, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SARAS SUBUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU ZHONG YI QI WAN + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Makanan diet yang disesuaikan

untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jel-jel
yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan
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farmasi; lotion obat untuk kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan
manusia; pastilles untuk keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen kehamilan; suplemen tambahan
dan vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:18:06
540   EtiketDID2021091306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 11/F., Dawning House 145, Connaught Road Central, Hong Kong
MARLENE INTERNATIONAL LIMITED

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 :

: PUREAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (sejenis rempah) dan

campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; 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; Balutan salad bumbu selada; Beras; Beras basmati; Beras campuran; Beras pratanak; Beras shirataki; 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; Bihun tepung kacang instan; Biji olahan digunakan sebagai
bumbu; 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; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre;
Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat
rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bubuk dan campuran untuk membuat saus
daging dan saus kaldu; Bubuk kari; Bubur jagung; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu mie goreng;
Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman
berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah;
Chocolate chip cookie; 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]; Dodol sayur; Dumpling ayam dan udang;
Ekstrak ragi; Es (air yang dibekukan); Es Lilin; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk
genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; 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 berisi krim (permen gula-gula); Hamburger sandwiches; Hasil
produksi penggilingan tepung; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Jagung yang sudah diolah; Kakao; Kapsul kopi terisi; Kedelai
bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kopi Susu ; Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk;
Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Kacang Spesial; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering Wina; Kue pangsit Cina;
Kue semolina; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna;
Lumpia basah; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; 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 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 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 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 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
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(terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari
jepang latte; Meses cokelat; Mie; Mie Celor; Mie Jalak Sabang; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; 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 segar; Mie shirataki; 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 barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman
berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis
susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; 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 es krim; 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 serbuk berbahan dasar campuran buah beri; 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; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Tuna Woku; Nasi
campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa,
bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi dalam kemasan; Nasi krengsengan sapi; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olesan
manis (madu); Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau
sayuran; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; 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; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen kenyal; Permen susu; Permen susu
dalam bentuk bubuk; Popcorn yang diberi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; 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-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan
penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; 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; Ravioli; Rempah-rempah
terbuat dari pohon berry; Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti kopi; Roti lapis hotdog; Roti pastry; Roti sayuran (vegan);
Roti, sandwich, biskuit; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pizza; Saus ayam; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kari panang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus untuk memasak [bumbu masak];
Saus untuk pasta dan nasi; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat
untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; 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; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti yang belum
dimasak; Spaghetti Meatballs; Stik Keju; Sushi; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela; Teh serai;
Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat
dari gandum; Tepung jagung; 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); Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi
potongan ayam; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Yangko (kue moci); Yoghurt
beku; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan brownies; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); almond
berlapis cokelat; bagel multigrain; 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
pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari
kanji; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; bar muesli; batang energi berbasis
sereal; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar
cokelat; beras ketan; beras merah; 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 [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji cokelat; biji kiwicha olahan; biji kopi yang dilapisi cokelat;
biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; biscuit tipis
terbuat dari sereal; biskuit asin; biskuit bebas gluten; 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; bola keju gembung [camilan jagung]; brownies; buah kering berlapis cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai bumbu; bubuk kakao instan  ; bubuk wasabi; bubur; bubur gandum; bubur instan; bumbu dan bumbu; bumbu kacang
kedelai [penyedap]; bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam;
bumbu sop; bumbu umami; burger kedelai [roti sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; cakwe/cakue; 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 untuk okonomiyaki [pancake gurih
Jepang]; campuran donat instan; campuran es krim; campuran kopi dan sawi putih; campuran kue; campuran panekuk;
campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; 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;
cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir wafel berlapis
cokelat; cappuccino; chapati; chervil, diawetkan; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; cokelat couverture; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat menyebar mengandung
kacang-kacangan; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat;
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coklat bebas susu; coklat hitam; coklat panas; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie
yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; cuka; cuka kombucha; cupcake cokelat;
dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi permen
untuk kue; dulce de leche (hidangan); ekstrak malt untuk makanan; empanadas veganas [pai vegan kecil]; es buah; es gula;
es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dengan menggunakan teh; es
krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; 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; fettuccine; fusilli; gandum hancur; gandum
malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum, diolah; gandum, diproses; glasir untuk makanan;
gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbasis tepung; granola; granola bar; gula-gula; gula-gula bebas gluten;
gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal;
gulungan kayu manis; gyoza; harissa [bumbu]; havermut; 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; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-
gula]; infus mint; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian;
jagung, digiling; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis
pedas]; jeli buah [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang jeli; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk
membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul yang mengandung infus herbal;
karamel [permen]; kari; kasutera [kue bolu Jepang]; kecap dengan tekstur lembut; kembang gula beku berbahan dasar
almond; keping cokelat; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla
gandum utuh; kernel jagung yang dibakar; kerupuk kepiting; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; koji [beras malt
fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi
beraroma; kopi dan coklat; kopi instan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; krim karamel; kue adonan goreng; kue almond; kue bebas gluten; kue beras; kue buah; kue bulan; kue
cokelat; kue coklat; kue es; kue es krim; kue gandum; kue jahe; kue keju; kue kering beku; kue mentega; kue millet; kue
nougat; kue pai; kue pastry; kue prem; kue semprit; kue sereal; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue untuk makanan ringan; kue
wafer berlapis cokelat; kue yang mengandung larva serangga; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kukis (kue kering); kukis
coklat dari tepung keto; kulit kue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kwetiau; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lo
mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; madu chancaca; makan siang dalam kotak
yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura
jamur; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan
batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; 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 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 kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; 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 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 terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian;
makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju;
makaroni dengan keju; makaroni salad; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk wafel berlapis cokelat; marsmalow; mi dari
tepung beras; mie Cina; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kering; 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, dimasak atau tidak dimasak; 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 espresso; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis 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 es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal
alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng;
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 kopi; minuman teh; minuman teh dengan susu; 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 berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); mitsumame
[Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto
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[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki
bean jelly]; moca; molase untuk makanan; nachos [keripik tortilla]; nasi gembung; nasi goreng; nasi instan; nasi yang
diperkaya; nougat bar; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan;
oyaki dengan menggunakan teh; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai ayam; pai daging cincang; pai segar; pajeon [Panekuk
gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau
nasi; pancake; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang dipanggang; pangsit China
yang diisi; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; panna cotta (hidangan penutup); pasta bebas gluten; pasta
gandum; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering dengan truffle;
pasta penyedap pandan; pasta sayur [saus]; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta untuk sup; pasta, dimasak atau
tidak dimasak; pati konjak; pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pemanis
rendah kalori; penne (pasta); perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan
dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk keperluan kuliner;
permen; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen coklat; permen
jagung; permen kacang lokus; permen karet [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 rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari
cokelat; persiapan sereal; pizza; pizza segar; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan
ringan berbahan dasar jagung; popcorn olahan; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel
berlapis cokelat; produk cokelat; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari
sereal; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; quinoa, diolah;
ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; roti [roti tidak beragi]; roti bebas gluten; roti berlapis; roti bun; roti bun kukus yang diisi
dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti gandum; roti gandum hitam; roti gulung bebas gluten; roti
multigrain; roti nasi; roti oriental; roti pipih berbahan dasar kentang; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; roti soda; royal
jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; sage, kering; salad nasi;
sandwich es krim; saus brengsek; saus cabai pedas; saus coklat; saus gurih; saus mustard; saus pasta; saus salad; saus
spaghetti; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sereal bar;
sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia;
sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sirup beras merah
[pemanis alami]; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sistik ubi ungu; snack bar berbasis granola; snack bar
berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sorbet (es);
sorgum, diolah; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso; spaghetti bolognese; spearmint untuk air infused;
stevia [pemanis alami]; sushi hosomaki; sushi maki; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; taburan maple butiran;
takoyaki; tart pear; teh; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh buah; teh bubuk; teh
chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh ginseng merah; teh hijau bubuk; teh instan; teh kangzhuan [teh Cina
fermentasi]; teh kombucha; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh rosella; teh rosemary; 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; temuan; tepung
arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung
jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung
kedelai; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum keras); tepung oca; tepung quinoa;
tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka*;
tepung tempura; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue
beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping makanan
penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; turbinado sugar (Gula
coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim;
wafer gulung [cookies]; waffel; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:18:21
540   EtiketJID2021091307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Mean, RT. 002 RW. 002, Kel. Karang Timur, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten, 000

ROBI DARWIS MAULANA P.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RASIS Rumor Artis dan Selebritis + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang
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masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; 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, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita,
dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa penyediaan website yang menampilkan
informasi tentang entertainmen; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Produksi dan
distribusi serial TV animasi; Produksi program multimedia; 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 dalam bentuk
penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang
permainan komputer dan permainan video; 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; produksi dan distribusi program televisi; produksi program televisi di
bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:18:43
540   EtiketJID2021091308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Surau Ketek Kuniang No 62 , Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26131
Rendy Hendrawinata A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Manja Beauty aesthetic clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna Tulisan Manja Beauty aesthetic clinic berwarna putih, logo bunga tulip dengan lingkaran berwarna putih dengan latar
belakang abu abu

511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:19:20
540   EtiketDID2021091309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik

untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan
transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:21:52
540   EtiketJID2021091310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
PT FKS Multi Agro, Tbk
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Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; layanan penelitian ilmiah; layanan

pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; menyediakan informasi dan data yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan
pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian di bidang
makanan; penelitian ilmiah; penelitian pertanian; pengembangan produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:25:01
540   EtiketDID2021091311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Cengkir Timur I Blok ED II/2-3 RT.016 RW.009 Kelapa Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ALFONSO NAPITUPULU, SH

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 :

: HARDWARE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-
kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine;
Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
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jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas
sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi
lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel
kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker
penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup
Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan
untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur;
Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai;
Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam
olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga
kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans;
Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking;
Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung
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batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat
dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan
dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun
tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut;
Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot
yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain
kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu
terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat
Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang
Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan
panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur
dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta
Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro
(Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-
kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan
bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo
rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk
sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana
formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga
untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang
ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
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orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek
kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama
[rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi
yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear
rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset];
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung
logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala
sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali
pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual
berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari;
kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan
dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot
salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
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mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana
pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band
selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto
bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari
kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian
(jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk
olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
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pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit;
sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal
bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari
kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk
dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk
sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan
pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu
hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu
hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas;
sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat
melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu
kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet
dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai;
sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan;
sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu
santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu
snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari
kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki;
togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas
kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari
bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup
kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup
kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang
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terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:26:25
540   EtiketDID2021091312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Paradise Tahap 1 Blok F2 No. 6, Rt. 002/Rw. 012, Kel. Sunter Agung , Kec.
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Kimanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===KISI KISI AKI (ACCU); aki motor; alarm; baterai; baterai anoda; baterai elektrik; baterai untuk kendaraan; helm; helm

pelindung; helm pelindung untuk pengendara; jaket keselamatan; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung dari
sinar matahari; kacamata untuk pengendara sepeda motor; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan;
sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:28:12
540   EtiketDID2021091313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

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 :

: Xun z Lan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Pelumas pribadi (medis); gel stimulan seksual; minyak

pijat obat; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelumas higienis; pelumas
medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi
berbasis lidah buaya; pelumas vagina; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:29:33
540   EtiketDID2021091314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 86 Padang Linjong Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali., Kabupaten Badung, Bali, 80361

JEREMY HUGH MACLAURIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERYDAY WEEKEND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : setiap hari terasa berakhir pekan
591 Uraian Warna : hijau pine
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 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
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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]; 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; 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 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; 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; Sekoteng; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah; Serbuk untuk membuat minuman
mengandung jahe putih; 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 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 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 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; 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 tanpa-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 koktail non-alkohol; 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
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
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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 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; 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 buah; 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); minuaman
anggur tanpa fermentasi; 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
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 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 berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; 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 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 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 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-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 sirup buah
dengan air; 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-
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
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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

22/12/2021 17:32:43
540   EtiketDID2021091315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang dari perhiasan imitasi; batu berharga; jam tangan; ornamen perhiasan imitasi; perhiasan; perhiasan

(termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang,
bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; pin [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:34:26
540   EtiketJID2021091316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE PARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar kopi;

Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:34:42
540   EtiketDID2021091317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Pekojan No.14, RT : 001, RW : 003, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Asep

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 :

: LIZZY + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cantelan Kamera; Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket

untuk kamera; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke
telepon-telepon pintar dan PDAs; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera
dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk
mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat
dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan
pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kamera yang berisi sensor gambar
linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk
konferensi melalui video; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar
kamera; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar
jangkauan normal tangan; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengoperasikan kamera; Pelampung untuk kamera; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera;
Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pemegang kamera; Pencahayaan dengan penggunaan komputer
dan kamera video; Pengekang kamera; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-
baterai kamera digital; Penjepit untuk kamera; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penyangga tangan, dudukan, dan
dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat
informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara
dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk
telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak perintah dan pengenalan
suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate,
Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi,
Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,  Dapat mendeteksi
golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor
lot system; Rumah kamera; Saringan Kamera; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tatakan
dudukan untuk kamera; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; adapter lensa kamera; alat dan
perlengkapan fotografi; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen
bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga
(stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat
pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; baterai kamera; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk
kamera/kamera digital; bellow untuk kamera; bipod untuk kamera; braket untuk kamera; cincin adaptor untuk lensa kamera;
daun jendela untuk kamera; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan lensa kamera; dudukan untuk kamera helm;
film kamera, terbuka; filter lensa untuk kamera; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; flash kamera; gulungan
untuk kamera; jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; kabel untuk kamera; kacamata kamera; kamera;
kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kamera dengan fitur khusus untuk mengambil
gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal;
kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri; kamera film;
kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera pencitraan termal;
kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera
retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera
tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin;
kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan
monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar
ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai;
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kamera yang diaktifkan gerak; kartu memori untuk kamera; kasing dan penutup untuk kamera; kasing disesuaikan untuk
kamera; kasing kamera; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan
perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti
lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara
dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi
elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; lampu kilat untuk kamera; lensa
close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa makro untuk kamera; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele
untuk kamera; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa zoom untuk
kamera; lihat kamera; majalah film untuk kamera; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon
genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi perangkat rumah, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk kamera; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pencari jangkauan untuk kamera; pengatur waktu untuk kamera; pengendali nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; penutup lensa untuk kamera; penutup untuk kamera; peralatan peringatan
dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan
mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan
berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak
secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola
jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
rumah; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan
dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi
perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
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profesional; rilis rana untuk kamera; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; satu set
telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk
penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim
siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sensor untuk kamera; sirkuit antarmuka untuk
kamera video; tali kamera; tali untuk untuk kamera; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tempat
kamera; tempat kamera perekam; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tripod untuk kamera; tudung lensa
untuk kamera; viewfinder untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:37:29
540   EtiketDID2021091318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Kartu nama; Kertas; Tas, amplop, kertas, dan

kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); agenda; alat tulis menulis; bahan pengajaran untuk tujuan
pendidikan [kecuali peralatan]; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kertas catatan berperekat; map surat;
pamflet; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; potret; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:40:17
540   EtiketJID2021091319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lorong. H-III No. 7 RT/RW.001/004, Koja, Koja, Jakarta Utara, DKI. Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MICHAEL

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 :

: TanoTake + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN EMAS COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan

China; Pusat kesehatan; akupunktur; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan
paramedis; jasa terapi; jasa terapi penyembuhan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi insomnia; memberikan informasi yang
berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; pemeriksaan kesehatan;
pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; terapi akupresur; terapi okupasi dan
rehabilitasi; terapi tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:41:40
540   EtiketJID2021091320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Cengkir Timur I Blok ED II/2-3 RT.016 RW.009 Kelapa Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ALFONSO NAPITUPULU, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rizal Parlindungan Sipayung S.E.,
Jalan Rakutta Sembiring No 122 C  Siantar Martoba Kota Pematang Sianta
Sumatera Utara

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : HARDWARE + Lukisan
566 Arti Bahasa :

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 dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan
insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan;
Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema
insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk
mengoperasikan komputer, sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan
yang beroperasi untuk akses Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran;
Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen
ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran
atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas
konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan
pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat,
informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang
teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di
bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya
dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer
global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan
bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk
penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi
publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi
perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-
barang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
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lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-
biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
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penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang
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peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA),
telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer;
Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
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dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
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perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
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sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
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
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barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya
manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online
untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring
sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan
pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi,
wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik
untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh
dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan
pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan
pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan
hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan
pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan
untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang
lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern
dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan
etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik
pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online;
Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan
penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan
kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk
penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan
ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan
pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat
perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan
ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas;
Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media;
Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak
komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris
ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel
atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan
layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel
dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari,
termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui
situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan
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dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala;
Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti
ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang
dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan
toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu
kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan -
bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring;
Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan
penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko
grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik
di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan
toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak
pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang
menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang 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
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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 gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik 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 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 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 rak pengering untuk mencuci; 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 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 tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas
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bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki,
koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan
komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep
timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk
liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang
media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan
atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;

Halaman 363 dari 808



PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain Perniagaan;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan
iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan
pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom
penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang
virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain;
Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas
pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan
kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk
membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan
basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-
barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
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pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-
barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
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data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan 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 laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
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Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual bakso
goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online;
Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan
dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di
bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake
dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik;
Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet
di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan
mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya
baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca,
batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai
macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual
kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa
kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper,
kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan,
perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat
pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik,
karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual
pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri
serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko
Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes; administasi program diskon yang
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memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain;
administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan
real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi 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, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa
melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif
dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan,
skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel;
administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon;
administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui
penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang
memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya;
administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang
melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
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untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi;
distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan
penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan;
distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi
materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder
untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor
dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi
statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis;
file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan
komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by
computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan Masyarakat; hubungan
masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik;
iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif;
iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
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bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa
bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk
bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan
periklanan; jasa bisnis, seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi
bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida,
aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi
bahan kimia; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk
anggur dan minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir
untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir
untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh
dan kopi; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris
mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau
grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk
mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk
peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran
atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir
untuk bahan bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir
untuk bunga [alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk
makanan olahan; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa
grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir
untuk minuman keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan
penyambung; jasa eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir
untuk tikar tatami; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa
grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa
grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk
barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir
untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa
grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian;
jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup
lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir
untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir
untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian;
jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis;
jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk
persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk
produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir
yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang
berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang
berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang
berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang
berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak
lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa
informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa
informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan
informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka;
jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara
online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik;
jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan
komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub
pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam bidang
prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya
dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa
konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang
penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs
web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan
status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi
bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi
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mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa
konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan
konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi;
jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan
oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan;
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jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan,
implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi
(optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan
bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program loyalitas,
insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa promosi
penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi
voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; 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 daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa  data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
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tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan 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 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
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
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(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-
barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; 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,
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penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta
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pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk
membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang
berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-
jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan
autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-
jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-
jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-
dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
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teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan penyediaan informasi
bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database
komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman,
tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga
berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu,
makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi dan
sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of
Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa
memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika; kompilasi data matematika
atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar
dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi
direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat
dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi
ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis
data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi ke dalam
register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi informasi lingkungan
ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi statistik;
kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang
berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan sistem informasi;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi milis; kompilasi milis
langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe bisnis; kompilasi purwa
rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial; kompilasi statistik; kompilasi
statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik pasar; kompilasi statistik untuk
menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan
kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi
pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi;
konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan
informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di
bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi
kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis
mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi
pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja;
konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi
perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi
perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar;
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konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang
berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor;
konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan
perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi
kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu
kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan
relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang
berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor,
bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor;
layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan
layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial;
layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen
produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen
tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program
sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan
orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur
dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang
kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir
dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
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mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis
yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel
perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan;
layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk
beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir
untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao;
layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda;
layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan
kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau
grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan
evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan
pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan
grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur
veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk
bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir;
layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir
untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula;
layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk
makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk
minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir
untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk
peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan
olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan
pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk
peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi;
layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan
mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan
dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir
untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk
senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir
untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
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instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao;
layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai;
layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang
berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan
makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran 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
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perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising;
layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis;
layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi
penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar
efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan
agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan
grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang
pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
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video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana
panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi,
boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan
sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang
berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan
persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan
independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon;
layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko;
layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga
oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan
registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah;
layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan
penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset
pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel
atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi;
layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus
elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk mesin permainan
video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan
grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan
olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
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untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-
barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
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sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan
peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel
yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan
ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga;
layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan
dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan
dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel
yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan
kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan
payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang
berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan
dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang
berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan
smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang
berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk
hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang
berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh
suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko
rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan
sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi
komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan
merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk
layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen
proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen

Halaman 384 dari 808



strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata
untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas
kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan
toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan
alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan
bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko
grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir
menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan
kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung;
layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan
pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko
grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
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
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menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
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
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menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
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

Halaman 387 dari 808



peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
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operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen
file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain;
manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran,
autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan;
manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen
penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku
cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia;
manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis
untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau
konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan
pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian
dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan
insentif karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi
kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar;
melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis
pasar; melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke
apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan
pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam
pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan
di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis;
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam
kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi
bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai
pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi
bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan
informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; memberikan informasi
komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan informasi
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan
mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari
perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs web;
memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi
perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk
konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk
makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan
menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang
penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi
karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan
informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas;
memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan
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untuk tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
memberikan saran yang berkaitan dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan
dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara
catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya
seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai
kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis
medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga
melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan
memelihara informasi dalam pendaftar; memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi
orang lain; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
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bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
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administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan
pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk
kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online;
menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi
yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan)
dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian
pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan
layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis
dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan
dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; merchandising produk
untuk orang lain; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan
manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk
pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi
kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi
kontrak mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat
perbelanjaan di situs web; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi
komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing;
operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen
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program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan
komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial,
promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi;
organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang
pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan
pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti;
pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran;
pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak
lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya,
dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan dan layanan penagihan yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi;
penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di
situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk
orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor;
pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran
pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan analisis di
bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei
bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang
berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel;
penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung);
penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin;
penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
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penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan
busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan
skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif
promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari
barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam
renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer;
pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara
elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan;
pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye
komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan
pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan
strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan
masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan penjualan melalui elektronik;
pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui
pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan
komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian
pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata
terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengoptimalan lalu
lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian kepribadian untuk
keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian psikometri untuk pemilihan
personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk
menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis
statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan dengan analisis pasar; pengumpulan
informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan informasi riset pasar;
pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan
jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi
dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan
analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian
risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk
menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel
dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir
perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei,
bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts
kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas;
penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang
untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat
untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
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komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal
dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia
sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk
memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan
kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada
pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk
keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran;
penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs
web; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang
manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan
informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial;
penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan
informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk
kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan
barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan
jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan
informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa
perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel
melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat
diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain
terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web
dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
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dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis;
perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis strategis; perencanaan bisnis yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi
iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan
busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan
perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan, pengembangan dan
implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan
global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan;
periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan
(billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan
mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus;
periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan
bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan
dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan
periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan
perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi
dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan
inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan
laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan;
persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan
pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan;
persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei
opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi
komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan,
agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang
dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi
barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer;
presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya;
presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua
jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio
dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi;
produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan
dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi
acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga;
promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa pihak lain melalui
perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
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skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan
dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial
profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para
anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain);
promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak
ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada
titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna
istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan
untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak
lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan
kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; promotion of business opportunities; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi
pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon
atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; providing local products for the purchase of overseas customers (opposite direct
purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas
teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran;
publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan
komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi,
iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp, coupon, point  accumulation type  card franchise,
member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang proses bisnis; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen pegawai; rekrutmen personel
manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf lapangan bandara;
rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen; riset atau analisis pemasaran; riset
bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar;
riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; riset perilaku pembelian; ritel kartu prabayar
pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis;
rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer,
jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan
dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan
manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan informasi bisnis; saran dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis; saran dan
konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis;
saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi
(pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas disediakan online
melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas;
showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi
informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data
komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan
sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara
olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan
kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil;
sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi
bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi
dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi
kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu
layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran
dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi
ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor
promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo;
sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi
pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi;
studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi

Halaman 397 dari 808



pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran;
studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier;
survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar;
tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil;
toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik;
toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel,
furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin,
plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan
peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis,
meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan,
kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal &
guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang
menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko
yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi
pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar; yang
mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi
telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/
instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/ akses telekomunikasi jaringan/
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli layanan tersebut yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:54:03
540   EtiketDID2021091321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Timur X Blok N-1 No. 9, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SARAS SUBUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHUAN XIN LIAN + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Makanan diet yang disesuaikan

untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jel-jel
yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan
farmasi; lotion obat untuk kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan
manusia; pastilles untuk keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen kehamilan; suplemen tambahan
dan vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:54:48
540   EtiketDID2021091322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum girimekar permai Blok D 15. kabupaten Bandung , Kabupaten Bandung, Jawa
PT. GIRI SAKTI UTAMA
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Barat, 40196
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NODE MEDIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Merah (warna Pastel) dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Instalasi dan sistem suplai gas untuk

keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang
bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis
portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber
aliran yang terhubung; Regulator vakum untuk keperluan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk
pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau
masker nasal; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah,
perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan
posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari
kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat untuk mengukur
kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aspirator vakum
untuk keperluan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; inhalators
oksigen untuk tujuan terapeutik; instrumen untuk digunakan dalam operasi gastrointestinal; irigasi untuk keperluan medis;
irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.;
kanula irigasi untuk laparoskopi; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; masker oksigen untuk keperluan medis; monitor
oksigen untuk keperluan medis; peak flow meter; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam
kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; ruang
oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; tabung untuk bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari
pasien; tubing medis untuk irigasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:55:04
540   EtiketJID2021091323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE EATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios

makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Layanan penjualan ritel;
layanan ritel online; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:55:54
540   EtiketDID2021091324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sawahan V/51,  Rt.004/003, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,
62293

Verraya Valery Queen
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIBIT QINCLONK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, emas,putih, merah, magenta, hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Aromaterapi, bukan untuk

penggunaan medis; Baby soaps; Bahan riasan; Balsem kecantikan; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik
untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu
mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah;
Busa rambut; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar
tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Esens rambut; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); 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; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum
ruangan non listrik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik,
yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim 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 tabir surya; 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; 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; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; 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); 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 untuk sumbu sembahyang; Minyak
yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum
tubuh yang disemprotkan; 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; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih karpet;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat
warna pada kain; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Perona wajah; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat
rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; 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 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 Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan
untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik 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 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 pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan
perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan
untuk manikur kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan
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pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar
mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi;
Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner; 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; air lavender; air toilet biasa; alis
palsu; alis palsu perekat diri; anti keringat; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi
kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balsem, selain untuk
keperluan medis; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; 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 tabur; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar;
bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak
wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus
kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam
bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; enamel kuku; esens tubuh; esens wajah; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; 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; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel
dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; 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; kondisioner
kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut,
pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti 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 bayi tidak mengandung obat; krim bibir; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku; 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 pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah;
krim wajah dan tubuh; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kuku jari kaki palsu; kulit
mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; 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 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, 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 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 pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
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tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; 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 mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak
dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak
aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial dari kayu cedar; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; 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; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata
rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih kulit; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilas gigi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi
(strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena
korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; 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;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
kapur; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan 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 nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian];
preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; 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; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
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 [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau
gel; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; 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-sabun; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo untuk bayi; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kosmetik tanpa busa; 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 tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
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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 untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan
tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pemutih gigi; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengeritingan dan pengeritingan
permanen; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; 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 membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk menghapus manikur; 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 perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; 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 dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kamar beraroma;
semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; 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 rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; soda pemutih; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art;
stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; 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; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk
TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpentin untuk mengalami degreasing;
texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
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; transfer tato yang bisa
dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian;
wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 17:56:41
540   EtiketDID2021091325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, USA
The Gillette Company 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 :

: GILLETTE FLEXI VIBE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GILLETTE FLEXI VIBE = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Laser hair removal aparat untuk keperluan rumah tangga; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; gunting

rambut, listrik atau non-listrik; gunting untuk memotong rambut; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pisau cukur dan
silet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:02:44
540   EtiketJID2021091326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,

PT FKS Multi Agro, Tbk
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DKI Jakarta, 10220
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE EATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar kopi;

Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:05:20
540   EtiketDID2021091327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Pekojan No.14, RT : 001, RW : 003, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Asep

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 :

: MATVEL + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cantelan Kamera; Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket

untuk kamera; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke
telepon-telepon pintar dan PDAs; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera
dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk
mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat
dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan
pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kamera yang berisi sensor gambar
linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk
konferensi melalui video; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar
kamera; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar
jangkauan normal tangan; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengoperasikan kamera; Pelampung untuk kamera; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera;
Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pemegang kamera; Pencahayaan dengan penggunaan komputer
dan kamera video; Pengekang kamera; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-
baterai kamera digital; Penjepit untuk kamera; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penyangga tangan, dudukan, dan
dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat
informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara
dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk
telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
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gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak perintah dan pengenalan
suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate,
Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi,
Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,  Dapat mendeteksi
golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor
lot system; Rumah kamera; Saringan Kamera; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik
terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai
satu unit; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tatakan
dudukan untuk kamera; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; adapter lensa kamera; alat dan
perlengkapan fotografi; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen
bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga
(stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat
pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; baterai kamera; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk
kamera/kamera digital; bellow untuk kamera; bipod untuk kamera; braket untuk kamera; cincin adaptor untuk lensa kamera;
daun jendela untuk kamera; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan lensa kamera; dudukan untuk kamera helm;
film kamera, terbuka; filter lensa untuk kamera; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; flash kamera; gulungan
untuk kamera; jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; kabel untuk kamera; kacamata kamera; kamera;
kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kamera dengan fitur khusus untuk mengambil
gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal;
kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri; kamera film;
kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera pencitraan termal;
kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera
retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera
tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin;
kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan
monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar
ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai;
kamera yang diaktifkan gerak; kartu memori untuk kamera; kasing dan penutup untuk kamera; kasing disesuaikan untuk
kamera; kasing kamera; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan
perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti
lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara
dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi
elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; lampu kilat untuk kamera; lensa
close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa makro untuk kamera; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele
untuk kamera; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa zoom untuk
kamera; lihat kamera; majalah film untuk kamera; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon
genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi perangkat rumah, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk kamera; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pencari jangkauan untuk kamera; pengatur waktu untuk kamera; pengendali nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; penutup lensa untuk kamera; penutup untuk kamera; peralatan peringatan
dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan
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mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan
berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak
secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola
jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
rumah; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan
dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi
perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; rilis rana untuk kamera; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; satu set
telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk
penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim
siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sensor untuk kamera; sirkuit antarmuka untuk
kamera video; tali kamera; tali untuk untuk kamera; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tempat
kamera; tempat kamera perekam; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tripod untuk kamera; tudung lensa
untuk kamera; viewfinder untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:06:10
540   EtiketJID2021091328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA  REGENCY D/37, JL. H.KELIK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. CUANKU SELALU LANCAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SDL STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial

dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara,
hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan ritel department store; Retail store
services featuring shoes; Wholesale store services featuring shoes; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan
ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:06:46
540   EtiketDID2021091329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUREAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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 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 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; Bahan dasar jus buah;
Bubuk untuk 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 rumput laut; Jus
sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman;
Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman
buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; 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 berbahan dasar buah beku;
Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar nabati;
Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi
non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman
bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman 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 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 fermentasi;
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 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; Perairan mata air mineral non-obat; Punch minuman tanpa alkohol; Sari buah;
Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah;
Sirup; 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]; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam
kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral; air
mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air
soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral 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 murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air yang
dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin
[minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bir tanpa-alkohol; bubuk ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran koktail
non-alkohol; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol
yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); 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; jus; jus aparagus; jus apel; jus
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belimbing; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima;
jus jeruk; jus kelapa; jus kurma madu; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu
[minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; 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 yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; limun;
minuman air perasan buah dan jus buah; 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 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 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 berprotein; minuman buah; minuman buah atau sayuran campuran
[smoothies]; minuman buah dan jus buah; 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 es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar sayuran; 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 apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; 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-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 sari apel; minuman sari kacang;
minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; 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, 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); pastilles untuk minuman boba; sangrita [minuman
tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa
alkohol; serbat [minuman]; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup untuk limun; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman
berbahan dasar (air daih); 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; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga mendominasi]; soda pop; still water (air
tanpa karbonasi); tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:11:03
540   EtiketDID2021091330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 70 Bridge Street, Suite 203, Newton, Massachusetts 02458, USA
First Aid Beauty Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELLO FAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HELLO FAB = frase ciptaan pemohon
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan perawatan kulit tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:11:44
540   EtiketJID2021091331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE LAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; layanan penelitian ilmiah; layanan

pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; menyediakan informasi dan data yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan
pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian di bidang
makanan; penelitian ilmiah; penelitian pertanian; pengembangan produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:19:38
540   EtiketJID2021091332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. BKT GD Medit. Casablanca BJ/1 RT/RW. 009/016, Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

NICOLE VANIA WARDHANA

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 :

: GYMJUNKIE. ID + Lukisan
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 : ===Agen penjualan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesan dan penjualan barang

secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa grosir dan eceran; pengaturan transaksi
komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; perdagangan barang; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:21:04
540   EtiketJID2021091333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE MUSEUM
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas museum; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah

harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Pusat hiburan keluarga; Pusat
rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; layanan hiburan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan musik; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub
hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan museum; layanan pusat hiburan; layanan taman hiburan; melakukan pameran
untuk tujuan hiburan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas dan layanan
museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman
hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan; sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:21:59
540   EtiketJID2021091334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL M. H. Thamrin No 12 lantai 9 blok A02, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PT Digitalin Inovasi Berkelanjutan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: langganin
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; layanan penyediaan aplikasi online berbasis

internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video;
menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video,
musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:26:53
540   EtiketDID2021091335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Timur X Blok N-1 No. 9, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SARAS SUBUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHUAN XIONG CHA TIAO WAN (CHUAN QIONG CHA TIAO SAN) + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Makanan diet yang disesuaikan

untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jel-jel
yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan
farmasi; lotion obat untuk kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan
manusia; pastilles untuk keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen kehamilan; suplemen tambahan
dan vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:27:59
540   EtiketJID2021091336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Multi Agro, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
SIP R LAW FIRM  No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7  Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TE + Lukisan + PE SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios

makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Layanan penjualan ritel;
layanan ritel online; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:29:32
540   EtiketJID2021091337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertajaya Indah Timur 1/2, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60116

PANJI HERLAMBANG, SH.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LABBIOGEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan;

layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang
disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan klinik medis; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:30:33
540   EtiketJID2021091338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. BKT GD Medit. Casablanca BJ/1 RT/RW. 009/016, Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

NICOLE VANIA WARDHANA

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 :

: GYMJUNKIE. ID + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program penyiaran melalui jaringan komputer; 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; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke
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film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-
commerce; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk
konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem
komunikasi data; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses pengguna ke program
komputer di jaringan data; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; penyediaan akses telekomunikasi
ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyiaran fitur atau program film dan televisi,
termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran program teleshopping; siaran program radio
dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:34:32
540   EtiketJID2021091340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital Lantai 42 Unit 4201 – 4203, Podomoro City, Jl. S. Parman Kav.28,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT Merry Riana Ventura

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 :

: MD Co + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit

dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi,
buku komik dan seni populer; 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 kuliner; Jasa
pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan
secara online; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan
keuangan; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital
dan elektronik; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; 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 studi pendidikan di luar negeri; Layanan
permainan realitas virtual pada situs web; Layanan untuk mengatur dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres
dan seminar; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar
tidak termasuk peralatan; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya,
eksposisi dan acara; coaching [pendidikan dan pelatihan]; fotografi; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan;
instruksi golf; instruksi ice-skating; instruksi kebugaran golf; instruksi menyelam; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa
konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa pelatihan
dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; 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, mengadakan
program dalam bidang 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-jasa
informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang
disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan buku; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan klub kesehatan [pelatihan
kesehatan dan kebugaran]; 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 pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan planetarium; lembaga pendidikan;
melakukan kelas latihan boot camp; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan seminar pelatihan; melakukan tur panjat
tebing; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi;
mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur kursus pelatihan di lembaga
pengajaran; mengatur seminar pelatihan; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; mikrofilm; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi
kompetisi dan upacara penghargaan; pelatihan meditasi; pelatihan pribadi [pelatihan]; 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; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan
pendidikan; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi materi pendidikan; produksi materi
pendidikan dan pengajaran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:36:27
540   EtiketDID2021091341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI 11 RESIDENCE PENTHOUSE KAV. 16, RT.004/RW.001, KEL. PONDOK
BAHAR, KEC. KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

YUSWADI KUNARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEEL GP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GP = General Purpose
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan mendempul; dempul dinding; karet silikon; pernis isolasi; pita perekat (seal tape); pita perekat untuk keperluan

industri; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; senyawa mendempul; senyawa
perekat penyekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:37:25
540   EtiketDID2021091342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Desa Baumata, Kupang Tengah, NTT, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara
Timur

PT AGUAMOR TIMORINDO BAUMATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGUAMOR  + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU MUDA, HIJAU, BIRU TUA, 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 kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air
mineral dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minuman mengandung oksigen; Ale
ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng
putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol); 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;
Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman;
Konsentrat  untuk membuat minuman buah; 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
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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 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; Perairan mata
air mineral non-obat; Punch minuman tanpa alkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman;
Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah; Serbuk untuk
membuat minuman mengandung jahe putih; 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]; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral
berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; 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 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; 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 air mineral berasa, 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 persiapan
minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; lithia water (sejenis air mineral); 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 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 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 berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman
buah atau sayuran campuran [smoothies]; 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 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 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 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-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 sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol
dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah;
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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 boba; persiapan berbahan dasar serangga untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang];
root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla
[minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam
persiapan minuman berbahan dasar buah; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; 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 air mineral dengan rasa; 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

22/12/2021 18:38:25
540   EtiketJID2021091343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. BKT GD Medit. Casablanca BJ/1 RT/RW. 009/016, Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

NICOLE VANIA WARDHANA

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 :

: GYMJUNKIE. ID + Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan portal web (desain atau hosting); Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/

atau platform digital tanpa tujuan komersil; desain dan hosting portal web; layanan pemrograman komputer untuk
pergudangan data; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web
dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:43:58
540   EtiketDID2021091344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. A. Yani No. 78, RT. 010, RW. 000, Kel/Desa Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur,
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, 73617

CHINTYA MARSELLA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CMGlow
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:47:58
540   EtiketDID2021091345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI 11 RESIDENCE PENTHOUSE KAV. 16, RT.004/RW.001, KEL. PONDOK
BAHAR, KEC. KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

YUSWADI KUNARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEEL SILICONE SEALANT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Lem kaca; Lem-lem untuk keperluan industri; bahan kimia untuk

pembuatan berbagai macam produk poliuretan, yaitu, poliol uretan untuk digunakan sebagai pengental dalam poliol uretan
yang digunakan dalam industri uretan untuk menghasilkan lantai, pelapis, perekat; dempul kaca; getah [perekat], selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
perekat untuk industri konstruksi; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 18:49:17
540   EtiketJID2021091346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK RUKO ROXY MAS JL. KH. HASYIM ASHARI BL KEL. CIDENG - KEC.
GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RABS INTERNATIONAL LAWFIRM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RABS INTERNATIONAL LAWFIRM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembuatan sanggahan merek; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa perpanjangan merek; Jasa perpanjangan

merek Internasional; Konsultasi terkait merek Internasional; Layanan hukum terkait pendaftaran merek Internasional;
Manajemen merek dagang; Pemantauan merek Internasional; Pemberian lisensi atas merek dagang; jasa agen merek
dagang; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa pengacara; jasa
pengawasan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:32:45
540   EtiketD012021091523

730 Nama Pemohon : FERDIYANTI
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Alamat Pemohon : Dusun Geulumpang, Desa Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23353

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEU BAGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang anyaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:35:37
540   EtiketDID2021091524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ARCADE BUSINESS CENTER, LT. 6 UNIT 6-03, JALAN PANTAI INDAH UTARA 2
KAV C1 PIK, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta, Indonesia

PT METOO BEAUTY INTERNATIONAL

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 :

: METOO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih lidah; Kepala sikat gigi listrik; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi,

lidah dan gusi; Sikat pembersih lidah; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; alat penguap parfum; peralatan kosmetik;
puff bedak; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi manual; sikat gigi untuk bayi; sikat rias; spons make-up; tusuk gigi, tempat
sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; wadah bedak padat;
wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:39:51
540   EtiketD012021091526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Banda Aceh - Medan Km 32, Gampong Lam Leupung, Kecamatan Kuta Cot
Glie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23363

SURITA RAHMADEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEUTARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan gold
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bordir emas; bordir untuk pakaian; renda dan bordir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:39:57
540   EtiketJID2021091527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAX BIKE SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:40:25
540   EtiketDID2021091528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAPUK UTARA II NO.12, RT.001 RW.003, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

FREDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 707
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Kikir; Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];

Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Tang; Tang potong; alat pemotong [alat-
alat tangan]; alat pemotong plat baja; alat-alat tangan multifungsi; dongkrak manual; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan);
gergaji potong; kunci L; kunci pas busi; kunci pas filter oli; kunci pas mur; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi;
kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci roda; mata obeng; obeng, non-listrik; palu [perkakas tangan];
pemotong kawat; tang pengaturan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:43:02
540   EtiketDID2021091529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi

dalam wadah dan buluh; Sabun kosmetik; Sabun tangan cair; 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; losion untuk
tubuh; masker pembersih untuk wajah; minyak aromaterapi; minyak wangi; pelembab wajah kosmetik; sabun mandi cair;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sediaan aromaterapi; sediaan perawatan kecantikan; 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; tisu diresapi dengan sediaan
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pembersihan; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:43:15
540   EtiketDID2021091530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen M.T. Haryono I RT 003 RW 002, Kel. Ploso, Kabupaten Nganjuk, Jawa
Timur, 64417

Hendrawan Nurdiansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERANG BULAN KLASIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, coklat tua, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Martabak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:44:03
540   EtiketJID2021091531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Foresta Business Loft 6 Unit 20-21, BSD City, Desa Lengkong Kulon, Kec,
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15850

PT Smart Multi Finance

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Smart Finance + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa promosi dan

pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan online untuk menghubungkan
pengguna jaringan sosial dengan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:44:26
540   EtiketDID2021091532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM RED TULIP E/2 RT. 014 RW. 004 KELURAHAN BANJERO KECAMATAN
TAMAN KOTA MADIUN, Kota Madiun, Jawa Timur, 63137

WARDOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGO KRIUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, PUTIH, ORANYE, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu serba guna; Garam, bumbu, rempah-rempah,

bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Sediaan rempah-rempah; bumbu; bumbu dan bumbu;
bumbu masak; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; tepung; tepung bumbu; tepung tapioka; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:44:35
540   EtiketJID2021091533
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Golf Lake Residence Jalan Sand Hill 2 No. 7, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Luis Fernando

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIKOSIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : logo menyerupai kupu-kupu berwarna putih dan latar belakangnya berwarna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel yang berkaitan

dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa toko eceran secara online; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; 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 peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko barang-barang grosir;
Toko handphone dan asesoris; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan
pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi
atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau
data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
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pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data
realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality,
permainan (games), konten dan media digital; 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 toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan
perabotan; layanan toko ritel dan toko grosir; 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; penyediaan jasa ritel online dari situs
web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
toko grosir; toko online; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:45:19
540   EtiketDID2021091534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NAHKODA NO.97, RT/RW: 023/000, DESA PELABUHAN, KEC. SAMARINDA
KOTA, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
75242

GO DIAN PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAY-KEN & lukisan buaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU; KUNING; PUTIH; EMAS; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:45:33
540   EtiketJID2021091535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WARU NO. 18 KOMP. AL KEL. PANGKALAN JATI KEC. CINERE KOTA
DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16513

RIZKI ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESTORAN SEDERHANA PURBALEUNYI KM.97
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : FONT "SEDERHANA" MERAH (M100Y100), FONT "PURBALEUNYI KM.97" BIRU COBALT (M100C100), FONT CABANG
BIRU COBALT

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran];
hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan
makan malam dan restoran; layanan rantai restoran; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan fasilitas restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:46:36
540   EtiketJID2021091536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OSLO BIKE SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:47:15
540   EtiketD012021091537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Banda Sultan Iskandar Muda, Desa Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23360

Lisa Karlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:47:22
540   EtiketDID2021091538

730 Nama Pemohon : WARDOYO

Halaman 422 dari 808



Alamat Pemohon : PERUM RED TULIP E/2 RT. 014 RW. 004 KELURAHAN BANJERO KECAMATAN
TAMAN KOTA MADIUN, Kota Madiun, Jawa Timur, 63137

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMPANG GESANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan

rempah-rempah yang diawetkan; Sediaan rempah-rempah; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu masak; rempah-rempah;
rempah-rempah bubuk; tepung; tepung bumbu; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:48:30
540   EtiketDID2021091539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 005 RW 01 Ngemplak,  Sirnoboyo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
JOKY DWI ENDRATNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 4R
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu akik; batu semi mulia; perhiasan; perhiasan batu akik; perhiasan, batu mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:49:42
540   EtiketDID2021091540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemang A 25 Jl. AMD Babakan poc s RT005/RW001 Kel. Bakti Jaya Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15315

Lasmiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tia Pastel&Pastry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau olive dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Lidah Kucing; Kue Strawberry; Kue bika ambon; Kue-kue; kue basah; kue beras; kue bolu; kue coklat; kue jahe;

kue nastar; kue pai; kue potong; kue tar buah; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:50:08
540   EtiketD012021091541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Glee Iniem Gampong Siem Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,
Aceh, 23373

DR. Ir. INDRA, MP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Songket Aceh Nyak Mu
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain songket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:50:31
540   EtiketDID2021091542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Sari IV No 30 Jakarta Barat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Universal Sukses Abadi

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 :

: GSK Genuine Seal Kit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam ; Abu-abu ; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Bodi plastik dan

fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet sentral  Rem); CUP FOR
CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP FOR
SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral
rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet
sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); DRIVE SHAFT
BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Karet balstep Pijakan kaki kendaraan;
Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Komponen transmisi sepeda yang
memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk kendaraan darat dan
pesawat terbang; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; Komponen untuk pesawat
terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN
DALAM; WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen
mesin (shock towers); baut pin raja; baut setang piston; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin;
crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; komponen
transmisi untuk kendaraan darat; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; penutup baut spion; perahu karet; sabuk
karet untuk transmisi kendaraan darat; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari
kendaraan; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tank ballast kapal [komponen struktural kapal];
tapak karet untuk ban vukanisir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:52:15
540   EtiketJID2021091543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADIAL BIKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:52:23
540   EtiketDID2021091544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: SKINFOLK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan 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 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 kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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,
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lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; 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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; 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 rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; 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; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; 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 cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; 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 pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut;
sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa
obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
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kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa
penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu setelah matahari; 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 tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis
dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:53:19
540   EtiketDID2021091545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan

pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Jamu herbal; Madu untuk obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Obat herbal yang mengandung madu; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan sabun wangi; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan vitamin; suplemen
bernutrisi; suplemen diet; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu formula bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:55:41
540   EtiketDID2021091546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NAHKODA NO.97, RT/RW: 023/000, DESA PELABUHAN, KEC. SAMARINDA
KOTA, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR , Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
75242

GO DIAN PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAY-KEN & lukisan dua pinguin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; MERAH MUDA; KUNING; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:56:04
540   EtiketDID2021091547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bambe RT.008 RW.001, Kel/Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

SISKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUN BEE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit coklat; Kue; Kue kering (pastri); Roti manis isi; Roti sobek; Roti susu; Roti tawar;

Roti yang dikeringkan; Roti, sandwich, biskuit; biskuit; biskuit buttermilk; donat; kue bolu; kukis (kue kering); pizza; produk-
produk roti untuk makanan; roti berlapis keju dan daging asap; roti dan roti bun; roti kacang; roti kismis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:56:26
540   EtiketDID2021091548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: KLEEN & BRIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bulu mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Obat kumur; Pasta gigi

dan obat kumur; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; cat
kuku; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; dupa; gel pasta gigi; hio; kondisioner kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak pinus untuk membersihkan lantai; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembut kain;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cair untuk mencuci piring;
sediaan kondisioner kain; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk kain; semir untuk furnitur dan lantai;
senyawa penggosok lantai; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:56:37
540   EtiketDID2021091549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngentak, Rt.002 R.05. Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57551

RIA ANDI SUDARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHILLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, hitam, dan pink
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju atasan crop; Bodysuit; Bra yoga; Celana jeans; Celana panjang denim; G-string; Gamis pria; Hijab; Hijab

olahraga; Hot pants; Jaket Jeans; Jubah Pria; Kancut; Kebaya; Kutang nenek; Legging yoga; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian; Pakaian Tidur; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu
menyusui; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
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; Surban; T-shirt; atasan [pakaian];
baju hamil; baju ketat; baju olahraga; baju rajut; beha dan miniset; bikini; bikini top; blus [pakaian bisnis]; bra; bra bersalin; bra
menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; cadar; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana kargo; celana kasual; celana leging; celana pendek; celana pendek
boxer; celana pendek denim; dalaman jilbab; gamis; gaun; ikat pinggang; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
denim; jaket panjang; jilbab; kamisol; kaos; kaos oblong; kaus kaki anak-anak; kemeja; kemeja formal; kemeja polo; kerudung;
kerudung [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; kurta (pakaian); kutang wanita; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; lingerie; lingerie bersalin; manset; manset lengan kemeja; overall; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian denim; pakaian
formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan,
jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tidur bersalin; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; piyama; rok; rok mini; sarung; sepatu; singlet; singlet olahraga; sriwal (pakaian); stoking setinggi
lutut; syal dan jilbab; tank top untuk olahraga; topi; topi rajut; tunik; tutup kepala anak-anak; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:57:47
540   EtiketJID2021091551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TU CC TEUKU UMAR CYCLING CULT.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
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komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:58:33
540   EtiketDID2021091552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 002 RW 003 Dusun Nglegok, Bolosingo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur

DUWI HARIS ERNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAROKAH (Mbak Na)
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 11:59:32
540   EtiketD012021091553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tgk. Glee INiem Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23373

SUNARLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SR SABENA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===mebel; mebel dari rotan; produk anyaman rotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:02:28
540   EtiketDID2021091555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NAHKODA NO.97, RT/RW: 023/000, DESA PELABUHAN, KEC. SAMARINDA
KOTA, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR , Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
75242

GO DIAN PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAY-KEN & lukisan panda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; HITAM; PUTIH; HIJAU; COKLAT; KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:03:10
540   EtiketD012021091556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gampong Cot Karieng, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23360

ZAID BAYU ISRA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Luvaza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Lumut, Putih dan Hijau Army
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kulit; krim

malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:03:12
540   EtiketJID2021091557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIKECORP.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:04:05
540   EtiketDID2021091558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 BUKIT BATOK CRESCENT #10-01 THE SPIRE SINGAPORE 658079
MAXWILL (ASIA) PTE 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 :

: MAXWILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAXWILL = Nama perusahaan pemohon
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; gula buah; gula jarak; gula kelapa; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula merah; gula

tebu; nasi instan; nasi yang diperkaya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:09:34
540   EtiketD012021091559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tgk. Fakinah, Gampong Lam Batee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten
Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23361

CUT MANEH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANEH KARYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat Tua dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain yang ditutupi motif disulam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:10:10
540   EtiketDID2021091560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik

untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan
transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:10:56
540   EtiketJID2021091561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVANT BIKE CENTRE CIBUBUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:12:54
540   EtiketDID2021091562
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Garut No. 39 Taman Indah, Pagesangan Timur , Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, 83127

Royni Lim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MisterKong
Merek Kata dan Lukisan

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

kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Perangkat
lunak akuntansi; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak cloud;
Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang
kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan
cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak seluler; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software
penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat
perangkat lunak dan aplikasi selular; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar
yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-
commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk integrasi
aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak
pelacakan gps; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak
yang dikemas; platform berbasis website dan aplikasi; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”)
untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data,
perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan,
menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komputer dan komunikasi; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs
web (websites)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:13:06
540   EtiketDID2021091563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: citra prima serpong 2  blok BB 3/12 RT001/RW006 Kel. Keranggan Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15341

Liesdanita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITRA CAKE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, biru, merah, cream dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; brownies; kue bolu; kue kastangel; kue nastar; kue putri salju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:13:54
540   EtiketJID2021091564
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Foresta Business Loft 6 Unit 20-21, BSD City, Desa Lengkong Kulon, Kec.
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15850

PT Smart Multi Finance

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Smart Finance + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa pinjaman peer to peer atau

pinjaman online berbasis teknologi; Layanan kredit; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa
keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa pinjaman
[pembiayaan]; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa-jasa keuangan, yaitu
layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa perbankan dan
keuangan secara online; konsultasi pinjaman keuangan; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; memberikan
informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:15:15
540   EtiketDID2021091565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP 20
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:18:35
540   EtiketD222021091566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GILANG RT/RW: 003/000 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL, D.I
YOGYAKARTA, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

HARJUNO WIWOHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJOEN LEATHER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,
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tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang
kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang
logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet
wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG;
KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu,
kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk
penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan
kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper
untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan
mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang
dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA
LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing;
Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa
jas; Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk
hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk
silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut
diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk
mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk
penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat
berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan
mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi
tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas
sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan
tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas
jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas
dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid,
Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat buku cek; Tempat
bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu
kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic;
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];
alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja
dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung;
bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing;
bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat
untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah
tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak
termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk
dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan
kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar;
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bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk;
cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda);
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]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai
dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet
kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet
kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil;
dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas
tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas];
dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet
untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang
di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi;
galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di
tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa
[Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda;
kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik;
kalung kuda; kalung kulit; 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;
kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan
bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan;
kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet
kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali
[harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip
yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; 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; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung;
pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat
jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen
untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk
jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan
koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin;
pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda];
penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan;
penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk
hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan
untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
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pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam;
sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari
kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing;
sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring
casing dari kulit; stud dari kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau
kalung hewan peliharaan; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali
jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna;
tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat
koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit
imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari
logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas
buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian;
tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas
haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas
jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman
anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa
pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas
kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan
mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-
up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:18:40
540   EtiketDID2021091566

730 Nama Pemohon : MAXWILL (ASIA) PTE LTD
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Alamat Pemohon : 10 BUKIT BATOK CRESCENT #10-01 THE SPIRE SINGAPORE 658079
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 :

: TAFFY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; gula buah; gula jarak; gula kelapa; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula merah; gula

tebu; nasi instan; nasi yang diperkaya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:20:56
540   EtiketDID2021091567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SINGGASANA RAYA NO. 99,
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

LIE KIAN SENG

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 :

: KPJ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Handuk Bayi; Handuk untuk hewan peliharaan; Selimut; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Selimut

untuk traveling; Serbet; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; handuk anak-anak; handuk berkerudung untuk anak-
anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk golf; handuk kamar mandi dari
tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai;
handuk tangan dari tekstil; handuk terry; handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur;
handuk untuk pencuci piring; handuk, bukan dari kertas; kain lap untuk mandi; karpet bepergian [selimut badan bawah]; lap
muka; lap selimut; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bayi; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
futon; selimut penutup; selimut piknik; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat
dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut untuk hewan
peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari
tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:26:38
540   EtiketDID2021091568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kedaung jihau B/12 RT002/005 Kel. Kedaung Kec. Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15415

Mansur Budi Winarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ay-yung craft
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; jilbab; kerudung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:27:29
540   EtiketDID2021091569

730 Nama Pemohon : Vito Andolini Santoso
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Alamat Pemohon : Sriwijaya 15, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60265

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk

pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Barang-barang sikat; Baskom;
Botol aluminium; Botol gelas; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual
kosong; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Garpu saji dari plastik;
Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan; Gilingan untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Jepitan pakaian; Kain
pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain
pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih kacamata; Kemasan wadah gelas untuk makanan;
Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kemoceng; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah
tangga; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Langseng; Mandarin [saringan]; Mangkok; Mug keramik; tempat
bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-
listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh
dan kopi; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan wajan
masak [non-listrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk
Swedia; Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pengocok sayur; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit
untuk menyajikan barbekyu; Penjepit untuk menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Peralatan dan wadah untuk
rumah tangga; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah
untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk
menyajikan makanan; Piring; Piring makan; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai;
Sapu lidi; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan dan pembuat teh; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur;
Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Spatula; Spons gosok untuk mencuci
piring; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko teh; Tempat gula;
Tempat/wadah sayur; Termos air; Termos es; Toples Kaca; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik
berbentuk datar; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan
masak); alas piring dari logam; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat masak bukan listrik; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat
pemotong kue; alat pengepel; alat pengeruk es; alat penuang untuk penggunaan rumah tangga; alat penyemprotan; alat-alat
untuk menyajikan makanan; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; baki keperluan rumah tangga; baki penyajian; baki
peralatan makan; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk
keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, dari logam mulia; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi);
baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; basting
sendok [peralatan memasak]; berdiri teko kopi; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air
plastik yang dapat digunakan kembali; botol air plastik yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik yang
dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali dijual
kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol air, kosong, untuk sepeda; botol insulasi; botol isotermik; botol
kaca; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol pendingin; botol plastik untuk
kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan; botol untuk minuman; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik;
botol-botol plastik; casserole [piring]; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan
cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan; cetakan masakan; cetakan plastik
untuk es lilin; cetakan puding; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain tenun; gagang sapu;
gagang sapu dari kayu; gagang sapu dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; gantungan baju pengeringan; garpu saji;
gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas
biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan
organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas isap;
gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini;
gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali
dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar
bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas
minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi;
gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam
mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi;
gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan, kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski;
gelas, bukan dari logam mulia; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian]; kabaret [nampan]; kabaret [nampan], bukan dari
logam mulia; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan
membersihka; kain microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain
pemoles; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk
membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk
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membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; karya seni dari porselen,
gerabah atau gelas; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; kristal [gelas]; kuali; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu
[teko gaya Jepang] dari logam mulia; layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layar percikan
untuk penggunaan dapur; lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; mangkuk [baskom]; mangkuk saji; membersihkan
sarung tangan dari kain; mendorong sapu; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; mixer dapur,
non-listrik; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; mug; mug cina; mug dari logam mulia; mug dengan
tutup untuk perjalanan; mug minum pintar; mug perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug terisolasi; mug yang dapat
digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan;
nampan remah; nampan saji dari logam mulia; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan
untuk memanggang; panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan masak,
non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca; panci logam
untuk ternak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci
masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci
pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah; panci
portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tumis; panci untuk digunakan dengan kompor
induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; parut untuk penggunaan dapur; patung kristal, porselen, keramik,
terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; pemegang gelas sikat gigi;
pemegang sikat toilet; penapis untuk keperluan dapur; pencakar panci dan wajan; penekan bawang putih [peralatan dapur];
penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak untuk penggunaan dapur; penggiling,
[peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penggorengan dalam, non-listrik; penggosok panci; penggosok panci dari
logam; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; pengocok bumbu; pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik;
penjepit es; penjepit salad; penjepit sayur; penjepit spageti; penutup keju-piring; penutup makanan silikon dapat digunakan
kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-
listrik; penyaring kopi, non-listrik; peralatan (alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol
air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan
dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan untuk bayi
dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain
pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia;
peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan,
kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan memasak, non-listrik; peralatan minum; peralatan oven; peralatan pembersih yang
dioperasikan secara manual; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; perkakas dan wadah dan dispenser
untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas-perkakas
dan alat-alat untuk membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga
dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); piring;
piring biodegradable; piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring
kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik
untuk memanggang; piring kue; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam
mulia; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring plastik; piring sabun yang terpasang di dinding; piring
saji; piring sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave;
piring untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring,
mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari
logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; rak pengeringan piring; rantang; sandaran sendok; sapu; sapu bulu;
sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; sapu luar ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur;
saringan logam mulia; saringan teh; saringan teh dari logam mulia; saringan teh, bukan dari logam mulia; saringan untuk
keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; saringan, bukan dari logam mulia; sarung tangan pencuci piring;
sarung tangan untuk di dapur; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-
bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok es; sendok es [barware]; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah
tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur
[peralatan dapur]; sendok saji; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok
untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk mencuci piring; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse
terdiri dari cangkir dan piring; set mug; set panci masak; set sikat toilet; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; sikat; sikat
cuci; sikat kue; sikat lantai; sikat pembersih pot; sikat pencuci piring; sikat sayur; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat
untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging;
singkatan dari piring; skimmer untuk penggunaan dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spons dapur; stoples kaca
[carboys]; stoples kaca pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples
penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk
memasak minyak, kosong; sumbat gelas; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan
rempah-rempah; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak;
tatakan gelas; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia;
tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan
gelas dari logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; teko; teko air; teko besar; teko dari logam
mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-
listrik; teko, bukan dari logam mulia; tempat (shakers) garam; tempat gelas; tempat kue; tempat menaruh kue bertingkat;
tempat untuk roti; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; termos  *; termos dari logam mulia; termos minum;
termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan; termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos terisolasi
termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam mulia; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti
tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples; toples dapur; toples
penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; toples untuk selai dan
jeli; tudung saji; turners [peralatan dapur]; tutup panci; tutup penggorengan; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk
mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup untuk cangkir dan gelas; tutup wadah dibuat
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untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah
dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur;
wadah peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah untuk keperluan dapur;
wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia,
untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan
non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:32:32
540   EtiketJID2021091570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CYCLING OUTLET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:33:36
540   EtiketDID2021091571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Lunas RT 002 RW 001 Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan , Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur

Karlina Ariyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bunda Ibras
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Sayur Asin Petis; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; petis; sambal; sambal

pedas; saos===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:33:37
540   EtiketDID2021091572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lebak Rejo 2/35, Surabaya - Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
Yuanita Felistia, S. TP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meilė Loove
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===bom mandi; fizzies mandi; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi tanpa obat; gel mandi;
kristal mandi; lotion mandi; manik-manik mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sediaan pengharum ruangan; serpih mandi; susu
mandi; wewangian dan wewangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk
penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:33:39
540   EtiketJID2021091573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SaNotize
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; perdagangan

barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:33:55
540   EtiketD222021091574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAYAM NO. 42/32 YOGYAKARTA RT/RW: 003/001 BACIRO,
GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA, D.I YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta

ARUM SARI DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bubu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,

tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang
kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang
logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet
wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG;
KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu,
kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk
penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan
kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper
untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan
mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang
dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA
LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing;
Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa
jas; Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk
hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
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Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berkemah; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk
silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut
diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk
mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk
penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat
berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan
mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi
tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas
sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan
tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas
jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas
dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid,
Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat buku cek; Tempat
bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu
kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic;
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];
alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja
dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung;
bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing;
bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat
untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah
tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak
termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk
dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan
kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus
kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan
sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda); 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]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam
kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu;
dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu
kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil
[tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam
mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi
[tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas];
dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil];
dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet
uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet
wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki;
dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia;
eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki;
gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk
menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas
hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing
peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit;
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; kantong (sampul) kulit untuk
pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong;
kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk
belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan;
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kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet
kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali
[harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip
yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; 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; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung;
pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat
jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen
untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk
jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan
koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin;
pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda];
penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan;
penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk
hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan
untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam;
sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari
kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing;
sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring
casing dari kulit; stud dari kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau
kalung hewan peliharaan; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali
jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna;
tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat
koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit
imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari
logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas
buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian;
tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas
haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas
jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman
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anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa
pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas
kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan
mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-
up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:35:15
540   EtiketDID2021091575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: bukit pamulang indah A.7/4 RT004/RW004 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417

Maria Agistia E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATUN BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, putih, coklat, hitam, cream dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===donat; kue basah; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:35:36
540   EtiketDID2021091576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAJAH MADA NO. 1 RT. 001 RW. 001 CIPETE, PINANG, Kota Tangerang,
Banten

ANGGA PAMBUDI ADJI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILAGROS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman pelangsing; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Produk

perawatan kulit mengandung obat; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan untuk
medis; 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 vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Supplement yang berupa Cair;
air mineral untuk keperluan medis; antioksidan [suplemen makanan]; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; obat-obatan; obat-obatan
pelangsing tubuh; pelembab kulit obat; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan-sediaan
pengganti makanan (suplemen); semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
suplemen mineral; suplemen nutrisi; supplemen makanan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:36:49
540   EtiketJID2021091577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JC BICYCLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:38:59
540   EtiketJID2021091578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Enovid
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Abu-abu, Biru dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; perdagangan

barang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:44:11
540   EtiketDID2021091579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Hacienda Height Blok SE4 No.6  Kota - Wisata Cibubur - Cileungsi - Kab. Bogor,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16968

Budi Kartiko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pengertian LAKOE dalam ejaan lama yang berarti LAKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Artinya produk Mudah dijual yaitu LAKU dengan ejaan lama LAKOE
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bahan dasar jus buah; Bir jahe dari minuman jus

jahe; Bubur buah untuk membuat minuman; Eisbock (bir); Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; Jus cranberry;
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; Lemon (sirup); Minuman mineral,
aerasi dan tanpa alkohol; Punch minuman tanpa alkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; air glasial; air mineral [minuman]; air mineral dengan
rasa; air minum; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum suling; air soda (berkarbonasi); ale
jahe kering; bir berbahan dasar buah; bir jagung; bir malt; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bubuk untuk minuman boba;
campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; craft (bir); dark (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-
alkohol; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens hop
(tanaman) untuk membuat bir; esensi untuk membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus
anggur; jus buah; jus buah campuran; jus delima; jus jambu; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus persik;
kiwicha (bir); koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat jus buah; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol;
minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman energi
instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman guarana
(sejenis maple); minuman isotonik; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman
ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol; 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 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 yang diperkaya protein nabati; pastilles untuk minuman boba; 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]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman
tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam
persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sikhye [minuman khas
korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup malt untuk minuman; smoothie; soda krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:44:32
540   EtiketJID2021091580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; perdagangan

barang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:46:55
540   EtiketDID2021091581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat, 45363

Universitas Padjadjaran, Rifky Adhia Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKRO merupakan singkatan dari KOK masih ngeROkok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; Sediaan obat batuk; 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 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 wafer yang dapat
dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi
pengiriman berbagai obat-obatan; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk
keperluan dokter hewan; biofarmasi untuk pengobatan kanker; cuci tangan dengan antibiotik; gelang diresapi dengan obat
nyamuk; jujube, diobati; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan;
kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; krim antibiotik; mengobati; obat
antijamur; obat dronabinol; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat pereda luka bakar; obat sitostatik untuk
keperluan medis; obat tetes pereda batuk; obat-obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; obat-
obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan medis; permen, obat; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; sabun
antibakteri; salep antibiotik; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan dan bahan farmasi
untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan pengobatan
dismenore; sediaan pengobatan kardiovaskular; semprotan antibakteri; sirup obat batuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:50:42
540   EtiketJID2021091582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BANJAR BERANGBANG, KELURAHAN BERANGBANG, Kabupaten Jembrana, Bali
NI PUTU AYU DESY INDRAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edo Parikesit S.H.
Sedayu Square Blok B-15, Cengkareng, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GELSEY ROOMS + 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 penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian,

tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode
lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel online yang menawarkan
barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan
mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan pakaian,; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan
jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-
tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor
grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
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piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali
penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah,
tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja
beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai
tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian],
replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan
simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut
palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; 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; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup
kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki,
jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian diskon; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki;
layanan toko ritel menampilkan pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:51:53
540   EtiketDID2021091583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PINANG INDAH C.3 NO.11, RT/RW: 018/007, KEL. BANJARBENDO, KEC.
SIDOARJO, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61225

YENNY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORNING STAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT; KUNING; MERAH MUDA; HIJAU TOSCA; UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,
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foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:52:28
540   EtiketJID2021091584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FabiSpray
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; perdagangan

barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:53:58
540   EtiketDID2021091586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KLUTUK RT 002 RW 004 DS. KEMPLENG KEC. PURWOASRI, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur

ARIS SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAQU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Bakso daging sapi; Produk olahan daging sapi; bakso; nugget ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:54:18
540   EtiketJID2021091587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOGJA BIKE GALLERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:54:33
540   EtiketJID2021091588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini 5 No. 10 Rt. 011/ 005, Kel. Cikini  Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CHRISTOPER KEVIN SUSINDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING Cikini Jewelry & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:56:13
540   EtiketDID2021091589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Anggrek Sari Blok E1 No.41 RT/RW : 004/015, Kota Batam, Kepulauan Riau
Willem Hertinus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Perantau
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); 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; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran beras coklat
dan hitam; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Makanan bubur beras organik; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; 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;
Minuman beras kencur; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau
diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang
dimasak; Tape Uli (Beras Ketan); 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; bihun beras [mie Beras]; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; cuka
beras; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; karak
beras; koji [beras malt fermentasi]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue beras; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); 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
ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mi dari tepung beras; mie beras; minuman berbahan
dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; puding beras; sirup beras merah [pemanis alami]; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; teh beras merah yang dipanggang; tepung beras; 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 12:59:47
540   EtiketJID2021091590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIKE REPUBLIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:00:11
540   EtiketD012021091591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tgk. Glee Iniem, Dusun Teunun Adat, Desa Siem, Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23374

NURMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH IJA SONGKET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain songket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:01:41
540   EtiketDID2021091592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BENTENG NO 4, KELURAHAN LONRAE RT 002 RW 002, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan, 92716

PT TEGUH PRASETYA MUTIARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUTIARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:02:05
540   EtiketDID2021091593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: serpong teracce Blok A2/12 RT001/RW009 Kel. Buaran Kec, Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

Niken Citra Maharani
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LILME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, hijau, putih dan merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Baju wanita; Hijab; Kulot; Masker wajah (pakaian); Mukena; baju untuk anak-anak; blus; daster; piyama;

tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:04:24
540   EtiketJID2021091595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEVINA HIMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VETERAN BIKE STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:07:31
540   EtiketD012021091596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Wakipang, Desa Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23374

KHAIRA UMMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABE SEUDIA SONGKET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain songket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:07:36
540   EtiketDID2021091597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Keagungan No.8A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11130
SOEFERY HARIYADI

Halaman 453 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fit-U
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Pink Pastel, Merah, Brown, Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas anak; 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 pinggang; Tas punggung; Tas selempang; Tas-tas; ransel [tas sekolah Jepang]; tas belanja; tas
belanja pakai ulang; tas bepergian; tas pinggang; tas pundak; tas punggung anak; tas santai; tas selempang; tas serut; tas
suvenir; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:08:22
540   EtiketDID2021091598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KAYEN KIDUL RT 003 RW 001 DS. KAYEN KIDUL KEC. KAYEN KIDUL,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

SITI ROSIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROSDA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue, biskuit, kue kering; nasi kotak; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:09:06
540   EtiketJID2021091599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Timas Jl. Tanah Abang II No.81, RT.1/RW.4, Petojo Sel., Kecamatan Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Timas Suplindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIMAS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Tua, Merah Terang, Hijau Tua, Hijau Terang dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan

perbaikan; Konstruksi bangunan; Pengawasan konstruksi; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi, pemeliharaan,
pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konsultasi
yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan persiapan lahan konstruksi; manajemen proyek bangunan,
struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur (pengawasan konstruksi); penyewaan mesin, perkakas, dan peralatan untuk
konstruksi bangunan; perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:09:31
540   EtiketJID2021091600

730 Nama Pemohon : DEVINA HIMAWAN
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Alamat Pemohon : VILLA MERUYA BLK. BI/5 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA SELATAN - KEC.
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BBS BORNEO BIKESHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; 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; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:10:02
540   EtiketJID2021091601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Timas Jl. Tanah Abang II No.81, RT.1/RW.4, Petojo Sel., Kecamatan Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Timas Suplindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIMAS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Tua, Merah Terang, Hijau Tua, Hijau Terang dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen proyek konstruksi (penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan); Jasa penelitian dan

pengembangan dalam hubungannya dengan konstruksi bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa pengujian
untuk bangunan dan proyek konstruksi; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; Pengendalian proyek
konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan
alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi
hasil proyek; Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan
pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan
dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang
dibangun; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa teknik konstruksi [studi proyek teknis di bidang konstruksi];
jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi; konsultasi di bidang
arsitektur dan penyusunan konstruksi; layanan pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat
bangunan dan situs konstruksi; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan
konstruksi]; melakukan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penelitian yang
berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota; perencanaan konstruksi; persiapan laporan yang berkaitan
dengan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; studi proyek teknis di bidang konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:11:41
540   EtiketDID2021091602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jabaru, Rt 003 / Rw 010, Kel. Pasirkuda, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa
Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16119

RICCA MARIANO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARISHA QUEEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik
untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka,
krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang
mudah menguap (Kosmetik); Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut;
Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk
kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk
makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas
bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kimia untuk mencemerlangkan
warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan
binatu; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring
dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens pemutih; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan
kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri
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dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan
alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan
emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan 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, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik;
krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning
diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pacar
[pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; parfum air wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna Rambut; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan
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kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk
keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays);
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); soda pemutih; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; 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 untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:12:22
540   EtiketDID2021091603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manukan Indah Blok 19G No 15, Kota Surabaya, Jawa Timur
Agus Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABUN CUCI PIRING ADB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING, HIJAU, BIRU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:14:03
540   EtiketJID2021091604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunset Road No. 28, Kabupaten Badung, Bali, 80361
PT. Pandu Bali Rucita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Studio Memori
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===instruksi yoga; kursus pelatihan guru yoga; layanan sekolah yoga; melakukan kelas yoga; menyediakan kelas, kelas

master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan video online yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan instruksi yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:21:47
540   EtiketDID2021091606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1109, Building A, Baosheng Century Center,  Qianjiang Century City, Ningwei
Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Zhejiang Homay Technology 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 :

: Spes
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat kumur oral; Sabun Mandi; Sampo; antiperspiran [perlengkapan mandi]; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik

untuk pemakaian di rambut; krim tangan; krim untuk mengelupas kulit mati; lotion untuk keperluan kosmetik; lulur; minyak
mandi; parfum dalam bentuk padat; pembersih wajah; pewarna rambut; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan tabir
surya; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; shampoo kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:28:51
540   EtiketDID2021091609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6 No.3G Jakarta Barat , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT. GLOBAL RUMBIA FITNUTRISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SaGoFit Pearl
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk sagu; Labia Dange (Sagu Dange); Mie Sagu; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; kopi, teh,

kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; sagu; tapioka dan sagu; tepung sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:29:17
540   EtiketDID2021091610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6 No.3G Jakarta Barat , Kota
PT. GLOBAL RUMBIA FITNUTRISI
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Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SaGoFit Mie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk sagu; Labia Dange (Sagu Dange); Mie Sagu; Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; sagu; tapioka dan sagu;

tepung sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:30:17
540   EtiketDID2021091612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 5, Jalan Wawasan 2, Kawasan Perindustrian Sri Gading, 83300 Batu Pahat,
Johor, Malaysia

BP PLASTICS SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUANTUM-N TOP-NOTCH MACHINE ROLL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih (Gray, Black, White)
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:32:28
540   EtiketDID2021091613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 004 RW 007 Ngampel, Ploso, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
RATIH IKA PALUPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANGGANANKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet [tas], bukan dari logam mulia; tas; tas suvenir; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:32:36
540   EtiketD102021091614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simorejosari B-6/ 45 RT.002 RW.007 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur

H. SUBIANTO BUDIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANTONIC MESS KEBON MAS + LUKISAN/LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, KUNING, KOMBINASI WARNA

Halaman 460 dari 808



511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; pupuk; pupuk anorganik; pupuk

fosfat; pupuk kalium sulfat; pupuk kompleks; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur
tanah, biokultur daun, antigen); pupuk superfosfat; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk tanah; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:32:47
540   EtiketDID2021091615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: POWELL’S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bulu mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Obat kumur; Pasta gigi

dan obat kumur; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; cat
kuku; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring
dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; gel pasta gigi; kondisioner kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak pinus untuk membersihkan lantai; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur,
bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan
rambut palsu; sabun cair untuk mencuci piring; sediaan kondisioner kain; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan
untuk kain; semir untuk furnitur dan lantai; senyawa penggosok lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:33:30
540   EtiketJID2021091616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN KENTEN LR. WAJAR NO 7 RT./RW. 001/001 KEL.DUKU KEC.ILIR
TIMUR TIGA KOTA PALEMBANG SUMSEL, Kota Palembang, Sumatera Selatan

POLYANSKI CAKRA KESUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fenny Felisa S.Sn
I2B PATENT (INDONESIAN INTELLECTUAL BRANDING)  JL. ARJUNA NO. 36
Kel.BANARAN Kec.GROGOL Kab.SUKOHARJO Prov.JAWA TENGAH 57552

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEU TOWN COFFEE SPOT + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU,COKLAT, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman

anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi;
Kafetaria; Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); bar dan layanan katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa kafe; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria
dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
untuk pesta koktail; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan informasi restoran;
layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro,
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dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin swalayan;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge koktail; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran swalayan; 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 untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran swalayan;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; salad bar [layanan restoran];
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PERKANTORAN LANDMARK PLUIT JL. PLUIT SELATAN RAYA KAV-D
NO. 9 RT. 005, RW. 010, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MEGARIAMAS SENTOSA

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 :

: INTIMO
Merek Kata

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

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan
eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi
telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran
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secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan parfum dan wewangian; 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 sales dan promosi untuk pihak
ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas
kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan
dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; 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 agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen
ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan grosir; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang
parfum; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan
deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet
(dietary supplements); Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel secara on-
line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko serba ada dan ritel;
Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis toko serba ada; Memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengimpor dan mengekspor
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan pakaian,; Penyediaan informasi terkait dengan semua
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
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mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai
sasaran yang ditetapkan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu,
bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan
deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet
kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan
pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; TOKO SERBA ADA; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko serba
ada; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata
pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, 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 pakaian; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi franchise (waralaba); advertising to
promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method;
agen impor-ekspor; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa
agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online;
jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa
penjualan secara online; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki
dan headwear; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko retail secara online berupa berbagai
macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang
konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-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 penyediaan barang; 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 toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan
administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran
atau grosir untuk pakaian; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan pakaian
eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian;
layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
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mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik
pakaian; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian diskon; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar;
layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang
disediakan oleh toserba online; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan
alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan waralaba dan ritel; manajemen administrasi klinik
perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen penjualan; manajemen usaha yang berhubungan
dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; minimarket; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan
penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan
ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; 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; perdagangan barang; promosi penjualan; promosi persoalan-
persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk
kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; sponsor
promosi dari industri pakaian intim; stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-
barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:39:49
540   EtiketDID2021091618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG SAHARI XI NO.43 RT.007 RW.003, KELURAHAN GUNUNG SAHARI
UTARA, KECAMATAN SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

CATHARINA LUCIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Calendula
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning - Orange -Coklat - Emas - Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk mandi; Sabun Mandi; air linen beraroma; batu keramik beraroma; 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 masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau;
busa mandi; eksfoliasi pembersih pori; esensi mint [minyak esensial]; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi
tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel mandi dan mandi; gel
mandi, krim dan minyak; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; kerucut pinus beraroma; krim
aromaterapi; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim
tangan; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up tubuh; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
memijat minyak dan lotion; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak
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esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak
esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak
esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi; minyak mandi dan garam
mandi; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pencuci tangan tanpa
obat; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan
untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond;
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 cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cuci tangan; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; 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; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sediaan busa untuk mandi; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:40:11
540   EtiketDID2021091619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bougenville Blok B 2/10 Taman mangu Indah RT009/RW006 Kel. Pondok aren
Kec. Pondok aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15224

DRA.Nining Irianingsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaenkriya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Taplak meja; kain blacu; kain cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:40:12
540   EtiketDID2021091620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PERKANTORAN LANDMARK PLUIT JL. PLUIT SELATAN RAYA KAV-D
NO. 9 RT. 005, RW. 010, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. MEGARIAMAS SENTOSA

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 :

: INTIMO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana jeans; Cimata (Pakaian

Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian);
Ineun Mayok (Pakaian Adat); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Oroba
Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Penghulu; 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 bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian kerja
untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian training; Pakaian
untuk kegiatan aktif; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps),
visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
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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); Pelindung
telinga [pakaian]; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim
dingin; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Tali-
Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat);
Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bulu [pakaian]; bulu
menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek untuk
renang; celana renang; celemek [pakaian]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu
flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets
[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas hujan; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits
[pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki penghangat; kaos
oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t
shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus [pakaian]; kemeja [pakaian
bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum
renang dilengkapi dengan bra cup; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; lidah atau tali tarik untuk
sepatu dan sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; melampaui
sepatu; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian];
pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian
basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam panjang; 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 yang menyerap keringat; pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian
dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit domba;
pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian
olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang;
pakaian renang dua potong; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; paramentos [pakaian]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat lengan [pakaian]; penghangat
lutut [pakaian]; penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir
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untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk
sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; rajutan [pakaian]; replika kaos sepak bola Amerika;
rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal balet [sepatu dansa]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua;
sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu
basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot;
sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu;
sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki;
sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk
senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa
ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu
hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat
melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu
lari; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu
panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu
roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu slip-on;
sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-
anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yoga; seragam; set pendek [pakaian];
setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip  pakaian
dalam; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali sepatu; tali
untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak
bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk
sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi renang; tubuh [pakaian];
valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:42:26
540   EtiketDID2021091621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Sriwedari Blok P No.8 Rt.001 Rw.012 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis
Kota Depok. Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16451

ADE SYAFEI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU Dan KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak argan; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri;

Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak
yang bisa dimakan; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; daging vegetarian
terbuat dari minyak kedelai; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; fondue
(keju melted) berbahan dasar minyak; ghee (minyak samin); krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak
yang dapat dimakan); 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 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 gandum; minyak biji
grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; 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 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 yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan
kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk
keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk
keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang untuk keperluan
kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam
memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak
labu pahit; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak pequi (lada); minyak rapa untuk
makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan
kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk
makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra
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virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan
terbuat dari minyak nabati; saus minyak zaitun; sayuran yang diawetkan dalam minyak; semprotan memasak berbahan dasar
minyak; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit;
zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:42:31
540   EtiketJID2021091622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 5, Jalan Wawasan 2, Kawasan Perindustrian Sri Gading, 83300 Batu Pahat,
Johor, Malaysia

BP PLASTICS SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUANTUM-N TOP-NOTCH MACHINE ROLL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih (Gray, Black, White)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa ritel; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan

peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu,
barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat
pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-
bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; layanan ritel online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:43:21
540   EtiketDID2021091623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEMPE DSN. MIPITAN RT 001 RW 004 DS. PLOSOLOR KEC. PLOSOKLATEN,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

LIANA KUSUMANINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACHIKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:43:50
540   EtiketDID2021091624

730 Nama Pemohon : MONICA
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Alamat Pemohon : JALAN KELAPA NIAS II BLOK PC-5/6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIKKRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Biskuit coklat; Biskuit

tipis kering; Boba teh durian; Brownies Coklat; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Burger Daging
Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Butir gandum yang keras; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Cilok; Cireng; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi
dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Es coklat durian; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk
makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Hasil produksi coklat; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh,
teh herbal dan / atau buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik
produksi gandum; Kerupuk; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang
belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan
kopi buatan; Kue Bolu Kukus; Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue
Semprit keju; Kue kering (pastri); Kue-kue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan
susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan berbahan dasar teh; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji
yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan
dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum
untuk makan pagi; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari
sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung
terigu; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan untuk mencuci mulut
berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang mengandung tepung; Malt untuk makanan;
Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh
Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga
blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan
dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi; Nasi dalam kemasan;
Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan
dasar coklat; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Penyedap
rasa dan aroma kopi; Pizza (roti); Produk zat tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Puding pencuci mulut
instan; Risoles; Roti tawar; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat
untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta;
Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan
tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang
yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh daun kelor; Teh daun sirsat;
Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Trufel coklat; Yoghurt beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bahan pengganti kopi; bibit gandum untuk makanan manusia; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; bubur; bubur gandum; bumbu nasi goreng; bumbu pasta nasi
ayam; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; butiran kopi berbentuk kristal sebagai
pemanis; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat
teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; coklat; coklat batangan diisi;
coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat
pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; daun teh; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi;
ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan
teh hijau bubuk; es teh; esensi kopi; flapjacks [bar gandum]; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner;
gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; gluten
gandum kering; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; hidangan utama yang
terdiri dari pasta atau nasi; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; kecap; kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keripik gandum utuh; keripik tortilla gandum utuh; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi
giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue basah; kue coklat; kue gandum; kue untuk makanan ringan; lumpia; makan
gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau
tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari
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nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pengganti berbahan dasar coklat
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan
ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik;
makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni
dengan keju; makaroni salad; mie gandum; mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar
teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih
menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh
boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu;
minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; nasi bebek; nasi goreng;
nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pangsit yang diisi; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta gandum; pearl barley (biji gandum); pemanis-pemanis coklat; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen; permen coklat;
permen rasa kopi.; pia kacang; polong teh, diisi; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang
terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); roti gandum; roti gandum
hitam; salad nasi; sambal; saus coklat; saus untuk daging; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan
karbohidrat; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sereal gandum; serpihan Oat; sorbet (es); souffle coklat;
tapioka untuk makanan; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh
chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh
ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum
keras); tepung roti coklat; tepung roti gandum; topping coklat; waffel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:48:10
540   EtiketDID2021091626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 001 RW 002 Jl. Letjen Suprapto 11 Sidoharjo, Pacitan., Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur

SURYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: izurYani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet [tas], bukan dari logam mulia; tas; tas rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:48:56
540   EtiketJID2021091628
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Gunung Sahari XII/B.7, RT. 016 RW. 003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Maharani Widia Chandra

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 :

: CASCARA COOKIES + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa manajemen waralaba; Penjualan makanan dan

minuman secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko roti online; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan
makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:49:06
540   EtiketJID2021091629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KELAPA NIAS II BLOK PC-5/6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
MONICA

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 :

: MIKKRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, 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 kedai kopi;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan
minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyewaan ruang
konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe;
Kafetaria; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi;
Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan kafe; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan
dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman
dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak
beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan
makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat
(meeting); Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman
di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan
makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan;
Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering;
cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel,
motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan
bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
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katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk
katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan
amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering
kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara
publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan
perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan amal dalam
sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe
dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan
katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya
Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian
keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan
restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki;
layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran
tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan
anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan
untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan
minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan
cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan
minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel
dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman
di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan
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pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengaturan, pemesanan, penyediaan,
penyewaan dan pemesanan rumah untuk liburan, rumah wisata dan apartemen, hotel, kamar hotel, motel, akomodasi
sementara, makanan, fasilitas menjaga dan merawat anak, layanan restoran dan catering; pengukiran makanan; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui
suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global;
penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan
resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air
mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan alat memasak; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik;
penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur;
penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman;
penyewaan pendingin air minum; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan
makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan
memasak untuk keperluan industri; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk
resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat;
penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan
dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi
segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate;
restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:51:43
540   EtiketJID2021091630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komp batan indah blok G-6 RT004/RW004 Kel. Kedemangan Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15313

Nugraheni Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Alsa Katering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda, hijau muda, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:53:40
540   EtiketDID2021091631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. GADUNGAN TIMUR RT 004 RW 004 DS. GADUNGAN KEC. PUNCU,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

AYU NARVITA YUDAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : DIPO
566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:54:14
540   EtiketDID2021091632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712, Singapore
LifeStyles Healthcare Pte Ltd

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 :

: LIFESTYLES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak-minyak yang

mengandung obat; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan
kesehatan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; busa (foam) yang mengandung obat; cannabinoid sintetis untuk
keperluan medis; gel stimulan seksual; kontrasepsi kimia; krim obat; lotion obat; pelumas medis; pelumas seksual pribadi;
permen obat; sediaan chemico-farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan kimia
untuk diagnosis kehamilan; sediaan kontrasepsi; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi;
sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan
dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen
vitamin dan mineral; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:56:43
540   EtiketJID2021091633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BMW BLOK B-9 GLONDONG RT 007, WIROKERTEN, BANGUNTAPAN,
BANTUL. D I YOGYAKARTA, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55194

TEGUH WINARSHO AS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Araska Publisher
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===penerbitan buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:58:50
540   EtiketDID2021091634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEXTOFEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 13:59:38
540   EtiketDID2021091635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasar Induk Cipinang K No. 17, Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. BUYUNG POETRA SEMBADA, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKI MUNGIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, ungu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras

jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji;
Campuran beras coklat dan hitam; Es (air yang dibekukan); Hasil produksi Madu; Kecap; Kerupuk; Kue kering (pastri);
Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Mie; Pasta; Penyedap rasa (selain
minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Sediaan pasta; beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; bihun; biskuit; bubuk pengembang; bubuk soda kue; bumbu
masak; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; esens untuk bahan
makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; garam; gula; gula-gula; koji [beras malt fermentasi]; kopi; kopi buatan; kue
beras; kwetiau; madu; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan siap saji berbahan dasar beras; mayones;
minuman berbahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar teh; ragi; rempah-rempah; saos tomat; saus bumbu; saus cabai; sediaan Makanan dari Padi-padian; sohun;
tapioka dan sagu; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung sagu; tepung tapioka*; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:01:12
540   EtiketD082021091636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Munjul RT/RW 002/001 No. 008 Ds. Cintalaksana, Kec. Tegalwaru , Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 42362

INDAH PUJA NINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAIROVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih dan Abu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Masker wajah (pakaian); Pakaian luar; Tutup kepala; alas kaki; baju setelan; celana; gaun; jaket; kaos kaki; pakaian;

pakaian untuk anak-anak; piyama; rok; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:01:12
540   EtiketDID2021091636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sriwijaya 15, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60265

Vito Andolini Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

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

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelubang; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;

Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Batu gerinda; Batu potong keramik (manual); Gerek
(perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur,
daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat
pelobang telinga.; Kapak; Kotak pisau silet; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Palu;
Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik;
Penyebar [sendok garpu]; Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau
Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau kater; Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging;
Pisau penyisik; Pisau silet; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca,
obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit,
kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian
(perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau
pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan
dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan
tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan
sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat
pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah
mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat
pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan),
pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat
tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat
pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan),
gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat
pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji
(bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman,
alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon,
alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris
sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; SENDOK BESAR TUANGAN; Sendok besar untuk
pengecoran [alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Tang; alat
pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengasah mata pisau; bagel slicers [pisau]; batu asah; cake pisau;
gagang pisau; garpu; garpu biodegradable; garpu fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu
meja stainless steel; garpu penggali [garpu sekop]; garpu salad; garpu ukir; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gula
sendok [alat-alat tangan]; gunting dapur; gunting rumah tangga; jeruk pemangkas [pisau]; koki pisau; kue garpu; mata pisau;
mata pisau untuk serut; melayani pisau; mengasah roda untuk pisau dan pisau; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen
tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu kayu; palu, tangan dioperasikan; pelunak
daging dalam bentuk palu dapur; pemangkasan pisau; penajam pisau; pengupas buah, non-listrik; pengupas pisau; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); pisau *; pisau [tangan alat]; pisau bekerja; pisau biodegradable; pisau buah; pisau daging;
pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan; pisau karpet;
pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau kue tart; pisau labu; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau
meja; pisau meja makan; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau
meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau mentega; pisau pemangkas; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau sayuran; pisau
sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau ukir; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pisau;
pisau utilitas; sarung pisau; sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian
[alat-alat tangan]; sendok biodegradable; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok garpu dari
logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok ikan [alat-alat tangan];
sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok
meja stainless steel; sendok pakai; sendok souvenir kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok
yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-anak; steak pisau; tepung sendok [alat-alat tangan]; tipis-berbilah
pisau dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:01:29
540   EtiketDID2021091637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pemuda 42 RT.04 RW.02 Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang, Jawa Tengah

Rusmin Kusen , Aaron Aulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUSEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Agen kontras
sinar-X; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam
tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk
gatal-gatal; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis;
Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Garam Epsom untuk keperluan medis; Insektisida dan pestisida
bukan untuk penggunaan pertanian; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas
yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kasein untuk suplemen diet; Kertas minyak mengandung obat untuk
tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah
hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Krim orgasme; Makanan untuk anak-anak; Minuman ber-PH
tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak kelapa
untuk keperluan medis; Minyak untuk keperluan medis; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Obat paten
Cina; Obat pencuci darah; Obat suntik untuk hewan; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Pembalut kebersihan
wanita; Pembalut untuk celana dalam; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian
antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan mengandung obat; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang
noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Perekat penangkap serangga; Popok;
Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk perawatan kulit mengandung obat; Protein
suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Ramuan obat tradisional Cina; 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; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan Herbal untuk
mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk;
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 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 gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat batuk; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada
sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak;
Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; 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; Tampon
menstruasi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; agen antileprotik; 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 yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang
mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen kardiovaskular untuk keperluan
medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; 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 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 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 panas; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aluminium asetat
untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi;
anestesi gigi; anestesi topikal; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik;
antasida; anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibodi
untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antioksidan
[suplemen makanan]; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk
keperluan medis; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk
keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan makanan
hewani untuk keperluan medis; bahan pencetak gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; balsem analgesik; bantalan jagung; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk
inkontinensia; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga;
bedak salicyl; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur
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bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk piretrum; bubuk
protein; bubuk untuk membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan
kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan; busa kontrasepsi; cachou untuk keperluan farmasi; calomel [fungisida]; campuran minuman suplemen diet
bubuk 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 pembuluh darah [jaringan hidup]; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai
untuk bayi; chinoline untuk keperluan medis; 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; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat
untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; dekongestan; deodoran
mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau
untuk hewan; desinfektan; desinfektan saluran kemih; 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 toilet kimia;
deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; dressing dressing; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; eksipien
pembawa untuk sediaan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak
ragi untuk tujuan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; 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; eter selulosa untuk keperluan
farmasi; evakuasi; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; ganja untuk keperluan medis; garam natrium untuk keperluan medis; garam
rehidrasi oral; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-inflamasi; gel
dermatologis berbasis kortison; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gelang diresapi dengan
obat nyamuk; ginseng untuk penggunaan obat; gugup; gula diet untuk keperluan medis; herbal merokok untuk keperluan
medis; inhaler nikotin untuk keperluan medis; 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; jujube,
diobati; 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; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi;
kamper untuk keperluan medis; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih
obat; kapas untuk keperluan medis; kapsul dosis unit, kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul untuk
obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan;
kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kardiotonik; kasein untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi;
kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan
sebagai obat nyamuk; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; keramik gigi; kertas anti ngengat; kertas
crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk
keperluan sanitasi; 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; khloroform; kina untuk keperluan medis; 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;
kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan;
komposisi penghilang bau ruangan; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kotak P3K;
kotak P3K yang terisi; krim analgesik topikal; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim jagung dan kulit mati;
krim untuk penggunaan dermatologis; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit condurango untuk keperluan medis; 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; lilin gigi; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; logam berbentuk untuk kedokteran
gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion
anti-terbang; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion tangan antibakteri; makanan biji rami untuk keperluan farmasi;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; 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; 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; membran nitroselulosa untuk keperluan diagnostik dokter hewan;
mengobati; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman obat
herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; 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 anti-horsefly; minyak dill untuk keperluan medis;
minyak hati ikan kod; 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 terpentin untuk keperluan
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farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; narkotika; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides;
nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik;
obat antijamur; obat dan agen terapi; obat dronabinol; obat jagung; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat
pencahar; obat penenang ringan (anxiolytic); obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat sitostatik untuk keperluan medis;
obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obatan antibakteri;
obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-
obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan medis; oksigen untuk keperluan medis; olahan
hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc; organoterapi; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan logam tidak
berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; pastiles pengasapan; patch nikotin untuk keperluan medis; patch
transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik
untuk aplikasi pada kulit untuk menentukan reaksi alergi; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega
tenggorokan; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi
berbasis lidah buaya; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut, kedokteran; pembersih antibakteri; pembersih kamar
mandi desinfektan; pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik;
penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida];
pencucian vagina untuk tujuan medis; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet; penghilang bau ruangan semprotan;
pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup; penolak burung; penolak
kucing; pensil kaustik; pensil kutil; penutup mata untuk tujuan medis; penyegar nafas untuk keperluan medis; pepsins untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; perban telinga; perekat gigi; perekat penangkap lalat; permen karet
kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen obat;
permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen, obat; pernis gigi; pernis
konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; 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 untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi
untuk pembuangan sampah; pil antioksidan; pil pelangsing; plasma darah; plester analgesik anti-inflamasi; plester jagung;
popok bayi sekali pakai; 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 dewasa sekali pakai; popok kertas
sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk inkontinensia; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
digunakan sebagai suplemen diet; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; 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 atau medis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun antiserum; racun tikus;
radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi untuk keperluan farmasi; ragi untuk
keperluan medis; raticides; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen diagnostik klinis; reagen kimia untuk
keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen
untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis; reduksi kolesterol; relaksan otot rangka; repellents untuk anjing;
resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau
untuk keperluan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly untuk keperluan medis; sabun antibakteri;
sabun desinfektan; sabun karbol; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep untuk keperluan
dokter hewan; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; sapuan ternak [insektisida]; sediaan
analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi
dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan
hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk
menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka;
sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan
farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; 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 komposisi farmasi untuk pengobatan
dan pencegahan kanker; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan
medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diuretik; sediaan
douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan
manusia; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan
medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan
farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan
diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo
atau penggunaan terapeutik; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan
farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme;
sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf
perifer; 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

Halaman 480 dari 808



mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati
tumor ganas; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk pengobatan
asam urat; 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 pencernaan; sediaan
farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk
pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis;
sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan hewan yang dijual dengan
injector prefilled; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan
kafein untuk penggunaan stimulatif; 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 makanan diet diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan mikroorganisme untuk keperluan
dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan
niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical
untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan
oftalmologis; sediaan opium alkaloid; sediaan organoterapi; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan penetral
bau; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri;
sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan
mual; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengusir hama; sediaan
pengusir serangga; sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan
perawatan kulit 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 telur; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan
sistem saraf pusat; sediaan sterilisasi tanah; sediaan terapi untuk mandi; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan
trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan
kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; 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 merawat
kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan vaksin; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A;
sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk
keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; 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; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk
keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal
untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga;
semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk
menghilangkan stres; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; senyawa restorasi gigi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sirup obat batuk;
sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa
kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk
aplikasi kondom; spons obat untuk luka; sporisida; stimulan pernapasan; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip
yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet bubuk
anggur merah; suplemen diet gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen
diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet spirulina; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; 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 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 terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis
protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen
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makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus;
suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan terdiri dari
mineral; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen
nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen probiotik; suplemen
protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen vitamin; 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; susu bubuk untuk bayi; tablet antibiotik; tablet hisap suplemen seng;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; teh herbal untuk
penggunaan obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir
nyamuk untuk bayi; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol
untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi
dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya;
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; urease
untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin
hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan
influenza; vaksin untuk babi; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin
prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan; vitamin untuk
orang dewasa; witch hazel [astringent]; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari
vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme; zat
makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:02:26
540   EtiketDID2021091638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. MARON RT 001 RW 008 DS. MARON KEC. BANYAKAN, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur

DYAN EKAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARDYAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : KUNING DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; baju batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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23/12/2021 14:05:15
540   EtiketDID2021091639
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 003 RW 003 Lingkungan Kwarasan, Baleharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur

TUTEKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tienty craft
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia===
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Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

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 :

: KLEEN & BRIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; 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 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 penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan 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; 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 tunggal
(kesehatan); 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; 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 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; 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; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara
lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; 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 herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; 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 mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;
Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
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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 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 herbal untuk keperluan pengobatan; 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 non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat;
Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; 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; 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 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 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-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; 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 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; Perekat penangkap serangga; 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/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; 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 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
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(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); 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 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 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 virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat dan farmasi; 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 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 yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; 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 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 nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu,
hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
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, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; 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 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 dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
untuk makanan hewan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu 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; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tampon menstruasi; 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; Vitamin
tanpa resep; 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; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; 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
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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 panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; 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; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
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; 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 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 kimia untuk keperluan medis;
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 tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; 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 menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
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; 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; 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; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; 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); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; 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 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 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 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; chinoline untuk keperluan
medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; 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; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan 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 dan medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa
pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak
tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan
medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; ester
selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi;
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eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan
farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; 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 untuk penggunaan medis; garam
air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium
untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; 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; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; 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 untuk keperluan
pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; 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 terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; 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; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; 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 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; 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 untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; 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 medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; 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 oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; 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 donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
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keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; 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 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; 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 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 makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; 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 untuk kultur bakteriologis; 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; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; 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 mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; 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 gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan 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 rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; 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 terapi
atau medis; 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 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 untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; 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; 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; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; 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;
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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 higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas
vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; 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 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 hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas
untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins 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 dan medis; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban telinga; perban untuk membalut luka; 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 untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk
keperluan medis; permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; 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; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; 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 medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah
dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang
diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; 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 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 anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; 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 dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; 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
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diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; 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 yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; 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 mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; 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 penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; 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 kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan
dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
sediaan 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 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 semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
sediaan triptofan; 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 memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; 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
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; 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 zat vitamin; sediaan zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; 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 tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
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 untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; 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 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; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; 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; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; 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; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan makan untuk hewan;
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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; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; 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, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan 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 granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; 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 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 mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; 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 tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; 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 untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; 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; teh aromatik 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 untuk
keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; 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; 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 medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas
ganja kering untuk tujuan medis; urease untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk
anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan;
virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; 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 makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat
radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:07:02
540   EtiketDID2021091641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ETORIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan farmasi; obat pereda nyeri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:07:59
540   EtiketDID2021091642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Sukaluyu Dusun II, RT.019, RW.005, Tanggulun Timur, Kalijati, Kabupaten
Subang, Jawa Barat, 41271

FUAD ABDUL HAMID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BITBOX PATCH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal

game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel,
dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game)
rumahan; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video,
konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman
realitas virtual/maya; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game),
konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan
pengalaman realitas virtual dan augmented reality; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh,
joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse
pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan
data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:08:45
540   EtiketDID2021091643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.282, Zhaotao Village, Jianglou Town, Jianglou Town, Dong'a County, Shandong
Province, China

JIANG BAOFU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANITE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin penjilid buku untuk keperluan industri; Alat pengembus (mesin); Alat penghembus bagian dari mesin; Alat

penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Alat untuk mengoperasikan rantai derek; Apron
(bagian mesin); Bagian-bagian dari pompa pasir, yaitu as, bushing, shaft, pully, plat pengaman, kerangka (body), elbow,
penekan sil; Bak untuk mesin dan motor; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Cams menjadi bagian dari mesin; Camshaft
untuk mesin kendaraan; Cincin bola untuk bantalan; Derek; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Filter (suku cadang mesin atau
motor); Kabel pengendali untuk mesin atau motor; Ketel air (bagian mesin); Kipas untuk motor dan mesin; Landas poros
(bagian-bagian mesin); Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mekanisme kemudi untuk mesin
atau motor; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin; Mesin
dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin derek; Mesin finishing; Mesin finishing kayu lapis; Mesin jet molding untuk
pengolahan plastik; Mesin las laser; Mesin pakan ternak menghancurkan; Mesin pelengkung; Mesin pelengkung untuk
pengerjaan logam; Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pemukul; Mesin pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin;
Mesin pengepang (tekstil); Mesin penggiling; Mesin penghembus; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan
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mengangkut biji-bijian; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut gas; Mesin penghisap udara; Mesin
penjepit; Mesin penutup botol; Mesin penyemprot aspal; Mesin penyisir serat tekstil; Mesin penyumbat botol; Mesin peramu
minuman, elektromekanik; Mesin pompa pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin potong dan finishing;
Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Metalworking mesin dan peralatan mesin; O-ring menjadi bagian dari
mesin kemasan; O-ring menjadi bagian dari mesin sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian mesin; PDAM menjadi alat mesin;
Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pelat cakar (bagian mesin); Pencacah daging (mesin); Penyemprot cat ( sprayer )
dengan udara; Pipa pembuangan bermulut banyak [manifold] untuk mesin; Pompa air  ; Pompa angguk; Pompa bahan bakar
untuk mesin  ; Pompa jet; Pompa minyak dan pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di
motor ; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa pengatur gas udara untuk akuarium; Pompa penyuplai
udara untuk kolam ikan / udang; Pompa perpindahan positif; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa
benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa untuk bahan bakar; Pompa-pompa
pelumas bertekanan tinggi, lubang bawah mesin; Pompa-pompa pelumasan; Pompa-pompa perekat bertekanan tinggi dan
lubang bawah mesin; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Rantai derek (mesin); Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin];
Roda gigi pada pompa angguk; Sabuk katrol  bagian dari mesin; Sambungan [bagian mesin]; Sistem pengapsulan untuk
mesin, pompa, mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Tabung pompa kompresor; Tanki perluasan (bagian-bagian mesin);
aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk mandi
pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat [bagian mesin]; alat [mesin]
untuk menyaring gas; alat kontrol mekanis untuk mesin; alat mesin penggiling; alat pembangkit uap menjadi bagian dari
mesin; alat pengasah [bagian mesin]; alat pengiris sayuran [mesin]; alat penjepit untuk memegang bagian-bagian selama
pemesinan; alat penyemprot (mesin); alat untuk pemesinan pelat cetak; angkutan [bagian dari mesin]; aparat konversi bahan
bakar untuk mesin pembakaran internal; aparatur knalpot [bagian mesin]; aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin; as untuk
mesin; asah [bagian mesin]; backhoes [mesin pengeruk tanah]; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk
pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease
pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga
termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong
(plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup
(caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-
barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; bagian-bagian mesin mekanik untuk
kendaraan darat; bantalan anti gesekan untuk mesin; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan untuk mesin; bantalan
untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum; batang penghubung untuk
mesin; batang penghubung untuk mesin kendaraan darat; batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; batang
penghubung untuk motor dan mesin; batu aerasi udara akuarium [pompa]; bensin meteran pompa; bensin pompa untuk
stasiun layanan; berlangsung selama sepatu menjadi bagian dari mesin; berlangsung untuk sepatu [bagian mesin]; berlian
glaziers' [bagian mesin]; berlian glaziers' menjadi bagian dari mesin; berputar ember lift; bijih pemisah [mesin]; bit alat untuk
mesin; bit alat untuk mesin pengerjaan logam; bit untuk mesin penambangan; blok mesin otomotif; boiler mesin uap; bongkar
katup periksa untuk outlet kompresor udara; bros [alat mesin]; buah mesin cuci; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk
mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal
kendaraan; busing [bagian dari mesin]; busing untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; butir memisahkan mesin;
campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; cangkir hisap untuk mesin
pemerah susu; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk digunakan dalam pembuatan barang karet;
cetakan menjadi bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; cincin grease [bagian mesin]; cowlings [bagian dari mesin];
crane dermaga seluler; crankcases untuk mesin; crankcases untuk motor dan mesin; daun dilaminasi mata air menjadi bagian
dari mesin; degreasers [mesin]; derek; derek dok; derek lift; derek listrik; derek pukat; derek rangkak; derek truk; diafragma
pompa; difusi untuk pompa; dispenser pita perekat [mesin]; drive listrik untuk lift; drive untuk elevator; economisers bahan
bakar untuk motor dan mesin; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin; elevator pertanian; ember untuk mesin pemindah
tanah; engkol [bagian dari mesin]; es menghancurkan mesin, listrik; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara partikulat untuk
sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk mesin; filter untuk motor dan
mesin; floating crane; gantungan [bagian mesin]; gasket logam untuk mesin kendaraan; gasket untuk mesin pembakaran
internal; gasket, bukan dari logam, untuk mesin kendaraan; gerbong untuk mesin rajut; gigi pemotong [peralatan mesin]; gigi
perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi pompa oli; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk lift penumpang; gigi
untuk mesin; grader [mesin bumi bergerak]; gristmills [mesin]; gunting [mesin]; hay mengikat mesin; heat sink untuk digunakan
dalam mesin; hidrogen dispensing pompa untuk stasiun layanan; hijauan menghancurkan mesin [pabrik pakan]; idling katrol
menjadi bagian dari mesin; impeler pompa ( impellers); impeller pompa; implanter ion untuk mesin manufaktur semikonduktor
dan sistem; industri mesin cuci laundry; industri sampah pemadatan mesin; injector untuk mesin; injeksi plastik mesin molding;
ink jet mencetak mesin untuk tekstil; intaglio mesin cetak; intake dan exhaust udara mengalir perangkat perakitan baling-baling
untuk digunakan dalam mesin pembakaran internal; intake manifold untuk motor dan mesin; intake udara menjadi snorkel
untuk motor dan mesin; intensifiers hidrolik menjadi bagian dari mesin; jack [mesin]; jig untuk memegang komponen selama
permesinan; jig untuk mencari komponen selama permesinan; jig-gergaji [mesin]; joystick menjadi bagian dari mesin, selain
untuk mesin-mesin permainan; jurnal [bagian mesin]; kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kampas rem untuk mesin;
kartrid untuk mesin penyaringan; katrol logam menjadi bagian dari mesin; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katup
[bagian dari mesin]; katup [bagian pompa]; katup bola menjadi bagian dari mesin; katup cryogenic menjadi bagian dari mesin;
katup kontrol inlet otomatis untuk reciprocating kompresor udara; katup kontrol pompa; katup kontrol untuk mengatur aliran
gas dan cairan [bagian-bagian mesin]; katup kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari mesin; katup
menjadi bagian dari pompa; katup penurun tekanan [bagian mesin]; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin;
katup sebagai komponen mesin; katup sudut menjadi bagian dari mesin; katup tekanan balik menjadi bagian dari mesin;
kebisingan isolasi kandang [bagian mesin]; kelebihan kopling [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; keran [Mesin
Perkakas]; keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; kertas terguncang mesin; ketel uap [bagian-bagian mesin]; kit
pompa; klak katup [bagian-bagian mesin]; knalpot untuk motor dan mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor
(mesin); kompresor [mesin]; kompresor aliran aksial; kompresor bolak-balik; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau
kendaraan elektrik; kompresor listrik; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor
sentrifugal; kompresor turbo; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan; kompresor untuk lemari es; kompresor
untuk mesin; kompresor untuk mesin penurun kelembaban; kompresor untuk pendingin udara; kompresor untuk refrigerator;
kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol
hidrolik untuk motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol
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pneumatik untuk motor dan mesin; konverter katalitik untuk gas buangan mesin pembakaran internal; konverter katalitik untuk
motor dan mesin; konveyor (mesin); kopling fleksibel [bagian mesin]; kopling fluida menjadi bagian dari mesin; kopling gigi
untuk mesin; kopling mesin dan komponen transmisi untuk mesin; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk
kendaraan darat; kopling mesin dan transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling modular
untuk peralatan mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; kopling untuk mesin; kotak grease
[bagian mesin]; kotak isian [bagian-bagian mesin]; kotak jurnal [bagian mesin]; labellers [mesin]; lantai menggosok mesin;
lantai mesin polishing; lantai mesin polishing dan aparat, listrik; lembam generator gas [mesin]; lengan mitigasi kebisingan
[bagian mesin]; lift [lift]; lift barang; lift hidrolik; lift penumpang; liquidizers [dapur mesin]; listrik pompa untuk akuarium; listrik
pompa untuk kolam renang; loader [mesin bumi bergerak]; lubricators [bagian mesin]; makan aparat untuk boiler mesin;
manual dioperasikan katup keramik menjadi bagian dari mesin; mata air [bagian dari mesin]; mata air menjadi bagian dari
mesin; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata widia digunakan dengan Mesin Perkakas; meja untuk mesin;
memacu blok katrol roda [bagian-bagian mesin]; membentuk mesin logam; membran filter untuk digunakan sebagai bagian
dari mesin; memicu magnetos untuk mesin; memilah mesin pemilah sampah; menabur [mesin]; menekan klise foto cetak;
menekan laundry; menekan laundry [mesin untuk keperluan industri]; menekan mesin industri; menekan molding; menekan
setrika [mesin untuk keperluan industri]; menggambar mesin logam; menyisipkan bantalan untuk mesin; menyortir mesin optik,
selain untuk uang; menyusut mesin pembungkus; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin adonan; mesin anyaman; mesin
asah ski; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin biji-bijian husking; mesin bongkar muat; mesin bor kayu; mesin
bor sumur; mesin broaching; mesin broaching untuk pengerjaan logam; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut kayu; mesin
bubut untuk pengerjaan logam; mesin buffer belat; mesin casting; mesin cetak; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri;
mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin cetak kompresi; mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin
cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak planographic; mesin cetak silkscreen; mesin cetak tipografi; mesin chipping
kayu; mesin collating untuk keperluan industri; mesin conveyor jalur perakitan; mesin cuci [laundry]; mesin cuci botol; mesin
cuci karpet; mesin cuci kendaraan; mesin cuci laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci mobil; mesin cuci otomatis
untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin cuci sayur [mesin]; mesin cuci tekanan tinggi; mesin cuci tekstil; mesin
cuci tekstil untuk keperluan industri; mesin daging mengiris; mesin dan alat untuk industri tekstil; mesin dan alat untuk
membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan
mesin; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dapur, * listrik; mesin dapur, listrik, krim untuk membuat whipped; mesin
debarking; mesin decatisasi; mesin ekstrusi molding; mesin ekstrusi untuk plastik; mesin es cukur, listrik; mesin es resurfacing;
mesin etsa plasma; mesin felting; mesin finishing beton; mesin fleshing; mesin friezing; mesin gambar kawat; mesin gergaji
bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin hauling net
[ikan]; mesin hemming; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin hobbing; mesin hobi grade
untuk dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan; mesin isap untuk keperluan industri; mesin jahit; mesin jahit
industri; mesin jet, selain untuk kendaraan darat; mesin kaca-kerja; mesin karton; mesin kawat ekstrusi; mesin kayu lapis
jointing; mesin kelautan dan bagian dan perlengkapan untuk itu; mesin kemasan; mesin kemasan vakum; mesin kertas; mesin
kertas calendering; mesin kertas shredding; mesin kisi untuk sayuran; mesin kliping rambut untuk hewan; mesin kompresor
udara; mesin konstruksi; mesin kulit bekerja; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin leveling belat; mesin
logam menggergaji; mesin lukisan; mesin manufaktur gelas; mesin manufaktur gelas dan aparat; mesin memaku; mesin
memotong belat; mesin memukul-mukul; mesin memukul-mukul untuk pengerjaan logam; mesin mengasah untuk pengerjaan
logam; mesin menggembleng; mesin menggigit; mesin menggorok wajan; mesin mengiris makanan untuk penggunaan
komersial; mesin mengisi; mesin mengisi botol; mesin mengisi kotak; mesin mengupas; mesin mengupas belat veneer; mesin
mentega; mesin mineworking; mesin molding; mesin mortising; mesin multipacker; mesin nikel-plating; mesin packing; mesin
paket pemilahan; mesin pancang veneer; mesin panen; mesin paving aspal; mesin paving beton; mesin pelapis kertas; mesin
pemadat limbah; mesin pemanen kayu; mesin pemangkasan; mesin pembakaran internal untuk kapal; mesin pembakaran
internal untuk pembangkit listrik, selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat;
mesin pembersih belat; mesin pembersih isap [pembersih vakum]; mesin pembersih karpet; mesin pembersih uap; mesin
pembersih uap dalam sifat pel uap; mesin pembersih untuk kolam; mesin pembersih untuk mesin penerbangan; mesin
pembotolan; mesin pembuat aspal; mesin pembuat benang; mesin pembuat bir; mesin pembuat kabel; mesin pembuat kapas;
mesin pembuat karton bergelombang; mesin pembuat kawat; mesin pembuat pasta, listrik; mesin pembuat susu kedelai;
mesin pembuatan kertas; mesin pembungkus; mesin pemerahan; mesin pemeras untuk binatu; mesin pemilah sampah; mesin
pemilin benang; mesin pemintal; mesin pemintal benang; mesin pemintalan serat kimia; mesin pemisah sampah dan sampah;
mesin pemisahan barley; mesin pemoles lilin, listrik; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan industri; mesin pemoles lilin,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong; mesin pemotong batu bara; mesin pemotong daging; mesin pemotong
daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong gas; mesin pemotong jerami; mesin pemotong kertas; mesin pemotong kunci; mesin pemotong
logam; mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong pakan ternak
[pakan pemotong]; mesin pemotong plasma; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput
bensin; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput traktor; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong
serat; mesin pemotong serat stapel; mesin pemotong untuk pengerjaan logam; mesin penambangan laut dalam; mesin
penanam benih pertanian; mesin penanganan kargo; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampur untuk pemrosesan
kimia; mesin pencampuran; mesin pencampuran mekanik; mesin pencelupan tekstil; mesin pencetakan format ink jet besar
untuk tekstil; mesin pencuci lantai; mesin penekan tekstil; mesin penempaan; mesin penempatan beton; mesin penerbangan;
mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengalengan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan sabuk; mesin
pengangkut; mesin pengangkut bahan limbah; mesin pengangkut sampah dan sampah; mesin pengangkut untuk pelat cetak;
mesin pengapur; mesin pengaturan tipe [pencetakan]; mesin pengaturan tipe [photocomposition]; mesin pengayak; mesin
pengayak belat; mesin pengebor; mesin pengecoran; mesin pengecoran kontinyu; mesin pengecoran logam kontinu; mesin
pengemas vakum; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin pengerjaan logam; mesin
penggiling; mesin penggiling dengan roda gigi bevel spiral; mesin penggiling internal yang; mesin penggiling kayu; mesin
penggiling sentrifugal; mesin penggiling untuk keperluan industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin
penggilingan kayu; mesin penggilingan pengeboran; mesin penggilingan untuk logam; mesin penghancur; mesin penghancur
[mesin] untuk keperluan industri; mesin penghancur batang; mesin penghancur sampah; mesin penghancur untuk keperluan
industri; mesin penghangat kandang ayam; mesin pengikat spiral untuk keperluan industri; mesin pengiris keju; mesin pengiris
sayuran; mesin pengolah batu; mesin pengolah bijih; mesin pengolah sereal; mesin pengolah teh; mesin pengolah tembakau;
mesin pengolahan daging; mesin pengomposan; mesin pengukur ukuran; mesin pengulir; mesin pengupas kulit; mesin penjilid
buku untuk keperluan industri; mesin penjual; mesin penjual kopi; mesin penjual makanan ringan; mesin penjual minuman

Halaman 494 dari 808



dingin; mesin penjual otomatis; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin penjual otomatis untuk
pengeluaran minuman; mesin penjual otomatis yang dioperasikan dengan koin; mesin penjual otomatis, listrik, untuk minuman
atau makanan; mesin penuai traktor-ditarik; mesin penyamakan kulit; mesin penyaring [mesin]; mesin penyaringan; mesin
penyebar pupuk; mesin penyegel botol; mesin penyemprot air; mesin penyemprotan; mesin penyiangan; mesin penyortir botol;
mesin penyortir buku otomatis; mesin penyortir kertas otomatis; mesin penyulingan minyak; mesin perakitan sepeda; mesin
perakitan untuk perangkat layar kristal cair; mesin peregangan benang; mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin
perforasi untuk pengerjaan logam; mesin perontok; mesin persiapan makanan, elektromekanis; mesin pertanian; mesin
pertukangan; mesin pesawat terbang; mesin photoengraving; mesin pisau penajaman; mesin planing; mesin planing kayu;
mesin planing untuk pengerjaan logam; mesin pneumatik; mesin pneumatik dan aparat; mesin polishing barley; mesin
polishing belat; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin press besi untuk pakaian; mesin press setrika pakaian;
mesin puting beliung; mesin rajut; mesin rem pembilasan; mesin rokok untuk keperluan industri; mesin sentrifugal; mesin
setrika; mesin slotting untuk pengerjaan logam; mesin solder autogenous; mesin sortasi optik untuk biji-bijian; mesin sortasi
optik untuk keperluan industri; mesin sortasi optik untuk sereal; mesin sortasi untuk industri; mesin sortasi untuk keperluan
industri; mesin sortasi, selain uang; mesin sortir parsel otomatis; mesin stamping; mesin stamping otomatis; mesin stereotip;
mesin sumur minyak memompa; mesin susu; mesin susu homogenisasi; mesin susun; mesin swaging; mesin tarring; mesin
tedding; mesin tegap; mesin tenoning; mesin tentering tekstil; mesin terbang-roda; mesin tiang pancang; mesin tidur siang
untuk industri tekstil; mesin tipografi; mesin tolol; mesin trueing; mesin turbojet untuk pesawat terbang; mesin turboprop untuk
pesawat terbang; mesin tutup botol; mesin tutup botol untuk makanan dan minuman; mesin typecasting; mesin uap; mesin
untuk batang penyaring pembuatan rokok; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk cuci periuk; mesin untuk ekstrusi plastik;
mesin untuk industri tekstil; mesin untuk karet manufaktur; mesin untuk kayu gergaji; mesin untuk membentuk geta [gaya
Jepang bakiak kayu]; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi; mesin untuk membersihkan
uang kertas; mesin untuk membuat artikel tekstil; mesin untuk membuat jaring ikan; mesin untuk membuat kardus; mesin
untuk membuat karton bergelombang; mesin untuk membuat karung kertas; mesin untuk membuat kotak kertas; mesin untuk
membuat minuman soda (listrik -); mesin untuk membuat muncul soda; mesin untuk membuat pasta ikan; mesin untuk
membuat susu bubuk; mesin untuk membuat susu kental; mesin untuk membuat tas kertas; mesin untuk memotong dan
membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk memotong kayu lapis; mesin untuk memotong-motong sampah hortikultura;
mesin untuk mencuci gelas; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin untuk mengemas makanan; mesin untuk
menghilangkan bahan limbah selama proses industri; mesin untuk menyaring susu; mesin untuk menyortir bahan daur ulang;
mesin untuk menyortir daun teh; mesin untuk mineralisasi air minum; mesin untuk panci dan wajan cuci; mesin untuk
pembuatan chip memori; mesin untuk pembuatan kecap; mesin untuk pembuatan keju; mesin untuk pembuatan mie; mesin
untuk pembuatan miso; mesin untuk pembuatan perangkat layar kristal cair; mesin untuk pembuatan permen; mesin untuk
pembuatan rokok; mesin untuk pembuatan semi-konduktor; mesin untuk pembuatan sepatu; mesin untuk pembuatan substrat
semi-konduktor; mesin untuk pembuatan tali; mesin untuk pengolahan bahan makanan; mesin untuk pengolahan buah-
buahan; mesin untuk pengolahan dimakan rumput laut; mesin untuk pengolahan karet; mesin untuk pengolahan pencetakan
pelat; mesin untuk pengolahan plastik; mesin untuk pengolahan pulp kayu; mesin untuk pengolahan pulp kertas; mesin untuk
pengolahan sayuran; mesin untuk pengolahan sereal; mesin untuk pengolahan susu kental; mesin untuk pengolahan sutra
mentah; mesin untuk persiapan pelat cetak; mesin untuk plastik bekerja; mesin untuk produksi gula; mesin untuk pulp
pengolahan buah; mesin untuk serat pabrik pengolahan; mesin untuk stamping harga pada barang dagangan; mesin untuk tali
jerami pembuatan; mesin untuk telur cuci ulat; mesin untuk veneers manufaktur; mesin untuk wadah mengisi dengan cairan;
mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mesin-mesin industri untuk membersihkan pasir; mesin-mesin
makanan memotong untuk penggunaan komersial; mesin-mesin makanan mengupas untuk penggunaan komersial; mesin-
mesin makanan pencampuran untuk penggunaan komersial; minuman panas mesin penjual; mixer [mesin]; mixer makanan
industri [mesin]; mobile crane; motor untuk lift penumpang; mounting bracket disesuaikan untuk sistem pembuangan untuk
mesin pembakaran internal; muffler knalpot untuk motor dan mesin; muffler untuk motor dan mesin; multi-tujuan mesin cuci
tekanan tinggi; notchers [mesin alat]; outerbox mulai mesin; pabrik [mesin]; pabrik tepung [mesin]; pahat untuk mesin; pakai
piring untuk mesin; pakaian kartu [bagian dari mesin carding]; pakan menghancurkan mesin [pabrik pakan]; pakan mesin
penggiling; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; pakan ternak mesin menghancurkan; palu [bagian mesin]; panduan
untuk mesin; particulate filter [bagian mesin]; pedal drive untuk mesin jahit; pelumas pompa; peluncuran menjadi bagian dari
mesin; pemanas air [bagian dari mesin]; pemangkas lindung nilai [mesin]; pemasangan gantungan diadaptasi untuk sistem
pembuangan untuk mesin pembakaran internal; pemasangan pelat untuk mesin; pembersih udara [bagian-bagian mesin];
pembuatan innerbox mesin; pembuatan outerbox mesin; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin]; pembuka pintu
pneumatik dan penutup [bagian mesin]; pemburu [Mesin Perkakas]; pemegang alat mesin; pemisah tangkai [mesin];
pemotong [mesin]; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; pemotong
daging [mesin]; penanganan mesin, [manipulator] otomatis; penangkap lumpur dan kolektor [mesin]; pendingin minyak untuk
motor dan mesin; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang angkasa; pendinginan sel bahan
bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan; penekan [mesin untuk keperluan industri]; pengatur kecepatan untuk
elevator; pengatur kecepatan untuk mesin; pengatur kecepatan untuk mesin, mesin dan motor; pengatur kecepatan untuk
motor dan mesin; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil tekanan menjadi bagian dari mesin; pengering kombinasi mesin
cuci; penggemar untuk mesin mesin; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin
udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin,
termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggilingan mesin untuk pengobatan keramik dan logam; pengisian
bahan bakar hidrogen pompa untuk stasiun rumah; pengolah tanah [mesin]; pengumpan [bagian mesin]; penukar panas
[bagian mesin]; penukar panas menjadi bagian dari mesin; penyangga tempat mesin; penyaringan mesin untuk pengolahan
kimia; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; peralatan mesin; peralatan mesin
untuk logam bekerja; peralatan mesin untuk putus materi permukaan jalan; peralatan tinta untuk mesin cetak; perangkap
nitrogen oksida untuk sistem pembuangan menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; perangkat anti polusi untuk motor
dan mesin; perangkat injeksi bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; perangkat penahan untuk peralatan mesin;
perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat; perangkat pengapian untuk mesin pembakaran internal; perangkat
pengurangan kebisingan untuk mesin dan bagian mesin; peredam kejut [bagian-bagian mesin]; peredam kejut pegas untuk
mesin; peredam kejut untuk mesin; perekatan mesin untuk digunakan dengan kayu lapis; perumahan [bagian mesin]; pipa
knalpot untuk mesin kendaraan darat; piring berlubang menjadi bagian dari mesin untuk menyortir bahan; piring mesin geser;
pisau [bagian dari mesin]; pisau [bagian mesin]; pisau frais [peralatan mesin]; pisau mesin penggiling; pisau untuk mesin
memotong; pisau untuk mesin pemindah tanah; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk
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mesin; piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal;
polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin];
pompa aerasi untuk akuarium; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air diesel; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan
tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk mesin
pancang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa air untuk pemandian spa; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa akuarium; pompa aliran aksial; pompa bah; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa
bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar untuk stasiun layanan; pompa bahan bakar yang dapat
mengatur sendiri; pompa bir; pompa celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor
dan mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hidrolik untuk excavator; pompa hisap; pompa kincir angin; pompa lobus
putar; pompa lumpur; pompa macerator; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa meteran sentrifugal;
pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase sekrup; pompa pemulihan refrigeran; pompa pendingin untuk
kendaraan sel bahan bakar; pompa pengeluaran bahan bakar untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pengisian bahan
bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pneumatik; pompa putar; pompa saringan; pompa sentrifugal;
pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa turbin vertikal; pompa udara
[instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa udara bertekanan; pompa udara elektronik terkompresi; pompa udara
terkompresi; pompa udara untuk akuarium; pompa ulir; pompa untuk berenang melawan arus; pompa untuk ekstraksi gas
[mesin]; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mengaerasi akuarium dalam ruangan; pompa untuk mesin kendaraan
darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; pompa vakum bolak-balik; pompa volume yang
dikontrol; pompa, listrik; poros untuk pompa; prosesor pelat logam [mesin]; pupuk kandang menyebarkan mesin; pusat bor
menjadi bagian dari mesin; pusat mesin; pusat mesin untuk kerja logam; reaktor deposisi uap fisik untuk semikonduktor
manufaktur mesin; reaktor deposisi uap kimia [CVD] untuk mesin manufaktur semikonduktor; regulator air umpan [mesin];
regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem kerucut menjadi bagian dari mesin; rem
untuk mesin; rem untuk mesin industri; renda membuat mesin; reverse osmosis pompa; robot industri untuk mesin dan
peralatan mesin; robot industri untuk peralatan mesin; roda cacing untuk mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi menjadi
bagian dari mesin; roda gigi untuk mesin; roda mesin; rumah bantalan untuk mesin; rumit mesin penggiling; sabuk kipas untuk
mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor dan mesin; sabuk transmisi listrik untuk mesin; sabuk untuk mesin; sabuk
untuk mesin kendaraan pertanian; sabuk untuk motor dan mesin; saluran minyak pompa; saringan [mesin atau bagian mesin];
satu lembar pelat transfer difusi [bagian-bagian mesin]; sentrifugal susu [mesin]; setrika menekan; sikat [bagian dari mesin];
sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat menjadi bagian dari mesin; sikat, dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; sil
mekanik [bagian mesin]; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; sisipan tumpukan lengan [bagian mesin]; sistem
dan komponen pemasukan udara untuk motor dan mesin; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan
air teroksigenasi dengan densitas tinggi; sistem pembuangan untuk mesin diesel; slide bersandar [bagian-bagian mesin];
starter untuk motor dan mesin; stator [bagian dari mesin]; stators menjadi bagian dari mesin; surat mesin sortasi; taman mesin
mengolah; tambour untuk mesin bordir; tang hidrolik (bagian dari mesin Membangun); tap [bagian-bagian mesin, mesin atau
motor]; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin]; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi
rumput pemangkas [mesin]; tepung pabrik mesin; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; timing belt untuk mesin kendaraan
darat; timing belt untuk motor dan mesin; tombak termal [mesin]; toolholder untuk mesin pengerjaan logam [bagian-bagian
mesin]; transmisi untuk mesin; trek karet untuk derek perayap; tumpukan kecepatan untuk mesin; tumpukan lengan [bagian
mesin]; turbocharger untuk mesin; tympans [bagian dari mesin cetak]; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol
suhu dalam sifat mesin penjual otomatis; ventilasi bak mesin positif [PCV] katup untuk motor dan mesin; vibrator [mesin] untuk
keperluan industri; windrowers untuk mesin pertanian===
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: DSN. GAYAM BARAT RT 006 RW 003 DS. GAYAM KEC. GURAH, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur

YULIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YULIKOE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beras kencur; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; kue basah; nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:09:51
540   EtiketJID2021091645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ketintang No. 23, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60243

CV. HIDROPONIK JAWARA FARM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWARA FARM
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 : ===Distributor alat pertanian; Distributor mesin pertanian; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa penyebaran sehubungan

dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-
bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat,
melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar;
jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa konsultasi bisnis di
bidang pertanian; 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; layanan eceran
atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pertanian; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan
keunggulan di bidang pertanian; mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan
penggunaan energi surya untuk pertanian; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:10:49
540   EtiketD222021091646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KALITIDU, RT/RW 011/002, KALITIDU, KALITIDU, BOJONEGORO, JAWA TIMUR,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62152

MUH. ATHOILLAH MUHDHOR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Sana Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:10:51
540   EtiketJID2021091646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Inpres Raya Gg. Remaja II RT01/10 no. 51, Kampung Tengah, Kramat Jati,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Anggi Yuliani Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Estetika Medik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : tulisan estetika berwarna abu abu, dengan huruf 'a' dibelakang ada garis yang ditarik seperti dahan yang berdaun berwarna
hijau; tulisan medik berwarna hitam dan terdapat bayangannya sedikit; terdapat 5 mahkota dengan warna hijau, jingga dan
kuning,

511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); lembaga pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:11:39
540   EtiketJID2021091647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mawar Kav.151 BNI RT004/RW013 Kel. Serua Kec. Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15414

R Harits Muhammad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATE KELAPA CAK TH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, merah, orange dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Warung penyediaan makanan sate; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:13:00
540   EtiketDID2021091648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America
Pfizer Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAGLAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; desinfektan; fungisida, herbisida; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk

penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; plester, bahan untuk pembalut; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan
untuk manusia dan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:14:50
540   EtiketDID2021091649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: SUNBRIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Obat kumur; Pasta gigi dan obat kumur;

Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gel pasta gigi; 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
kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; penghilang dan pembersih lantai & kisi-
kisi lantai; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
kondisioner kain; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk kain; semir untuk furnitur dan lantai; senyawa
penggosok lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:15:50
540   EtiketDID2021091650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Tambun KM. 39.5, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17510, Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

PT. Niramas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INACO ENER-GEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, Putih, Orange, Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan
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protein, vitamin dan mineral; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman yogurt; 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; jeli buah; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli kopi; jeli siap saji;
jeli teh; jeli untuk makanan; jeli, selai; 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; minuman asam laktat; 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 yogurt; minuman yang terbuat dari yogurt;
minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang
dicampur perasa kopi; produk nutrisi olahraga berbasis susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:15:51
540   EtiketDID2021091651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Terusan Perumnas No. 27 RT01/RW01 Lingk. Talangame Bastiong, Kota Ternate,
Maluku Utara

Sri Soenarsih Diah AS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANGLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna lingkaran ungu dengan tulisan warna kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===permen buah jelly===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:16:55
540   EtiketDID2021091652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 18 & 20, Jalan Banang Satu, Taman Johor, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia
PERNIAGAAN UBAT XINSANHE SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HURUF CHINA (TAI YANG HUA)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf China = TAI YANG HUA = Helianthus
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih (Gray, Black, White)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak herbal untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; minyak obat; obat-obatan untuk keperluan manusia;

ramuan obat; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; suplemen nutrisi; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tonik
[obat-obatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:17:11
540   EtiketDID2021091653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karet Belakang RT.011 RW.001 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

Merryani Priscilliatania

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIU BIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; keripik kentang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:17:33
540   EtiketJ242021091654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rt. 01/06 Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, 84455

Marni Sulastri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KABAR BUMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru Langit, Violet, Merah Tua, Abu - abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:19:51
540   EtiketDID2021091656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CEMARA RT 003 RW 004 DS. TAMBAKREJO KEC. GURAH, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur

BINTI KHOIRIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARISDAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:20:23
540   EtiketD102021091657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani 629, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
ELIZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNS ICE CREAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim

novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang
dibekukan; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Makanan penutup;
Makanan penutup mousse; Produk-produk susu; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus untuk es krim; Serbat (es yang
dapat dimakan); Sorbet (es); Teh dan teh herbal; Trufel coklat; Yoghurt beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); bahan
makanan mengandung cokelat; batang es buah; campuran es krim; cangkir wafel yang dapat dimakan; chocolate fudge;
cokelat; cokelat batangan; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat
diisi; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama;
es krim buah; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; 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); ice cream bars [gula-gula]; kue coklat; kue es krim; kue yogurt
beku; kulit pai meringue; makanan penutup cokelat; makanan penutup es krim; mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk
wafel yang dapat dimakan; meringues (kue); minuman es berbahan dasar teh; minuman teh dengan susu; sandwich es krim;
saus cokelat; sorbet [es]; teh susu; teh susu, teh yang mendominasi; topping cokelat; topping coklat; wafel; wafel diisi; wafer
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es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:21:43
540   EtiketDID2021091658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasal Spray
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Mudah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan resusitasi (alat bantu

pernapasan); peralatan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:22:47
540   EtiketDID2021091660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.282, Zhaotao Village, Jianglou Town, Jianglou Town, Dong'a County, Shandong
Province, China

JIANG BAOFU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANITE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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 berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik
yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan
permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk
digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang
disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Batang dan
palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam
berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O; Damar buatan (produk setengah jadi); Film plastik pelindung untuk
badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil selulosa yang
diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi listrik (duct tape); Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk
Pembungkus mesin cetak; Kertas kondensor; Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk
mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan plastik bukan untuk
pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri
makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon
selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri;
Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain
untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembar
plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Marking tape
selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; PVC tape; Papan (dari
plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis
plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial;
Pernis pelapis aliran listrik (pelapis untuk motor elektrik); Pita  perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik
(sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Produk plastik setengah
dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin termoplastik terproses (produk
setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang benang;
Selang kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa; Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik
bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tutup
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dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar bukan dari logam;
alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam; alat kelengkapan
selang, bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa
fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan
fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk saluran udara terkompresi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes
untuk digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik
untuk keperluan peredam suara; bahan bantalan karet untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk
sambungan; bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi;
bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi
serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi termal; 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 kampas
rem, sebagian diproses; bahan karet untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan
kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan
gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-
konduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik;
bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi
bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur,
bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat,
bukan dari logam, untuk pipa; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi
dari plastik; bahan penyaringan serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat
tahan/anti debu; bahan penyekat lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting
laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela gedung bukan dari logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahan-
bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
batu tulis asbes; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan
tekstil; benang elastis, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang
karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk penggunaan tekstil; benang
plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun asbes (asbestos yarn); benang
tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil; benang tenun dan benang serat
kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk asbes; bulu kempa asbes; bulu
kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa dibentuk untuk kemasan; busa
isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi
bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan low-density untuk isolasi; busa
poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; cakram
logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan sebagai segel sambungan
pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin
paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari karet atau serat yang
divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang
terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir yang digunakan dalam
perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit; fiberglass untuk isolasi;
filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen asam polilaktat
[PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen termoplastik
semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk
keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela; film mulsa;
film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada
windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi
(polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk
digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan
pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi;
film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk
pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film
polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan
mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai
penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film
selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang
menutupi bagian luar mobil; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; ganjalan
pintu dari karet; gasket; gasket berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket pelindung interferensi
elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca, mentah; getah perca,
setengah dikerjakan; getah, mentah; getah, mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah dikerjakan; getah, tidak
diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi
plester; isolator; isolator listrik; isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat
dari mika; isolator untuk kabel; isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi
untuk pipa industri; jaring asbes (asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan;
kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain
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asbes; kain fiberglass untuk insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kantong karet untuk kemasan;
kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; karet Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena
terhalogenasi; karet akrilik; karet alam; karet alam dengan grade SIR (Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa
sel tertutup untuk meredam suara; karet cair; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan
dalam manufaktur; karet mentah; karet nitril; karet polisulfida; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk
digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet terklorinasi;
karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika,
dan pengganti semua bahan ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah dikerjakan; karet,
setengah dikerjakan; karet, tidak diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet
india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk
digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper);
kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin
mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi panas; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling,
bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk selang
api; lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk
perekat selang pendingin udara; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri
makanan dan industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon
selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri;
lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan
tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films)
plastik setengah diolah; larutan karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan industri; lembar asbes; lembar viscose
untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk pembungkus; lembaran akrilik untuk
digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet
untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan
melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran
plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran
plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik, selain untuk
pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis; lembaran resin
sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan perekat
untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam;
menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah
dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; panel logam
penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari karet; pelat logam penyerap
suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan asbes untuk katup; pengepakan
asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk gasket; pengepakan grafit untuk
katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi pengisi ekspansi untuk
perkerasan; pengisi sendi ekspansi; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah jadi]; penutup asbes; penutup
isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyekat
sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan karpet; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan
tekstil; pipa PVC; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa
plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; 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 kemasan perekat, 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, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga; 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; plastik dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih
lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang
setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan
dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain
untuk pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang
dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan
dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk
setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan
dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur
[produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam
bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum; resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk
pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin
polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis
termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk
setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan fondasi; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar
bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi
 erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan (fitting) pipa pvc;
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sambungan dan sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon
cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel
(bukan dari logam); sambungan pipa dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari
logam; sambungan silinder; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel;
sarung pipa, bukan dari logam; sarung tangan isolasi; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat; segel dinamis;
segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel
logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak non-logam; segel non-logam [selain perangko];
segel non-logam berbentuk V; segel non-logam untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam untuk digunakan dalam
bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca; segel non-logam untuk
kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel non-logam
untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk peredam kejut; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk
pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel non-logam untuk saluran; segel non-logam untuk sambungan; segel
non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston non-logam; segel statis; segel untuk koneksi pipa; selang bahan bakar
minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik;
selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan
pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang
penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang
plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam
renang; selang plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet;
selang terbuat dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam,
untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air
panas; selimut peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri;
selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selulosa asetat,
setengah diproses; senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa;
senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam
manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk
digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk
pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat
plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan
dalam tekstil; serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan;
serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari logam, untuk
pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur logam isolasi
suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci;
sumbat karet untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung karet
fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos cords and strings); tali dari karet; tali
karet; tali sepatu (laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak mandi anti
slip dari karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik
digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk
mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma; tikar
mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari
karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior
kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol
kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam
manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar;
zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah
jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:24:22
540   EtiketJID2021091661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Putih No. 18, Ds. Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Bali

PT CEMARA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handi Putranto Wilamarta S.H., B.A., M.B.A.
Jl. Denpasar Raya Blok C4, Nomor 24, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANDAWA CLIFF ESTATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda untuk Pohon dan Hijau Tua untuk tulisannya
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan villa; Penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:25:56
540   EtiketJID2021091662
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasal Spray
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; perdagangan

barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:26:22
540   EtiketJID2021091663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Darma Kusuma No. 35 RT. 001 RW. 004 Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa
Kidul, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

SONIA DEWI WIRIADINATA

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 :

: MIRABEAUTY BIO - AESTHETIC dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa make-up; Klinik kecantikan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan

berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan spa (Colonic Irrigation); Rumah perawatan; Salon perawatan kulit;
informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; 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 perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan
perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa spa; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan
konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness),
kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang
bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang
dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; 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 kulit; layanan kosmetik; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain;
layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan diet; layanan perawatan kosmetik; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan tubuh
kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan salon kecantikan untuk
manusia; layanan salon kuku (nail shops); layanan spa sehari; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi;
memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon
kecantikan; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran (wellness); memberikan saran di bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang
penurunan berat badan; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi
kecantikan atau estetika; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web;
menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal
perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh
dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan;
perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser
kosmetik untuk pertumbuhan rambut; salon estetika; salon kuku (nail bar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:26:36
540   EtiketDID2021091664

730 Nama Pemohon : TRI HARTONO
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Alamat Pemohon : RT 064 RW 001 Jl. Perindustrian 2 Komp. Sukarami Gardena, Kebun Bunga,
Sukarami, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbah Djakas
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:28:02
540   EtiketDID2021091665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. NAMBAKAN RT 001 RW 001 DS. NAMBAKAN KEC. RINGINREJO,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

WIDIK RATNA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUDHE WI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU, CREAM, PEACH, HITAM, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue, biskuit, kue kering; nasi kotak; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:28:03
540   EtiketDID2021091666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa dago alam asrin3 Blok J-14/12 RT007/RW021 Kel. Benda baru Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15418

Rita Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Don.Boo DONUTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat muda,cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===donat; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:28:49
540   EtiketDID2021091667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Permata Semeru Blok C No. 2 RT 006/ RW 005 Kel. Karangrejo Kec. Gajah
Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah

Christian Cahya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OKIRO + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah, biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

Buku agenda; Buku tulis; Folder dokumen; Pulpen; Selotip kain; album foto; buku kwitansi; buku penerimaan kas; duplikator;
kertas HVS; kertas fotokopi; kertas karbon; kertas pembungkus kado; kertas stensil [kertas stensil]; klip kertas; lakban; lem
kertas; map; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penggaris; penghapus pensil; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; pensil; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perforator kantor; pita
perekat untuk keperluan alat tulis; selotip [alat tulis]; stapler; staples untuk kantor; stopmap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:30:39
540   EtiketDID2021091668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.282, Zhaotao Village, Jianglou Town, Jianglou Town, Dong'a County, Shandong
Province, China

JIANG BAOFU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cummins + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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 berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik
yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan
permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk
digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang
disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Batang dan
palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam
berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O; Damar buatan (produk setengah jadi); Film plastik pelindung untuk
badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil selulosa yang
diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi listrik (duct tape); Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk
Pembungkus mesin cetak; Kertas kondensor; Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk
mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan plastik bukan untuk
pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri
makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon
selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri;
Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain
untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembar
plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Marking tape
selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; PVC tape; Papan (dari
plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis
plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial;
Pernis pelapis aliran listrik (pelapis untuk motor elektrik); Pita  perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik
(sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Produk plastik setengah
dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin termoplastik terproses (produk
setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang benang;
Selang kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa; Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik
bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tutup dari
karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar bukan dari logam; alat
kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam; alat kelengkapan selang,
bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel;
alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel;
alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk saluran udara terkompresi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes untuk
digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik untuk
keperluan peredam suara; bahan bantalan karet untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk sambungan;
bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi; bahan isolasi
akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk
digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi termal; 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 kampas rem, sebagian diproses;
bahan karet untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk
pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran
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plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan
gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-
konduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik;
bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi
bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur,
bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat,
bukan dari logam, untuk pipa; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi
dari plastik; bahan penyaringan serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat
tahan/anti debu; bahan penyekat lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting
laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela gedung bukan dari logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahan-
bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
batu tulis asbes; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan
tekstil; benang elastis, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang
karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk penggunaan tekstil; benang
plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun asbes (asbestos yarn); benang
tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil; benang tenun dan benang serat
kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk asbes; bulu kempa asbes; bulu
kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa dibentuk untuk kemasan; busa
isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi
bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan low-density untuk isolasi; busa
poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; cakram
logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan sebagai segel sambungan
pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin
paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari karet atau serat yang
divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang
terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir yang digunakan dalam
perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit; fiberglass untuk isolasi;
filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen asam polilaktat
[PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen termoplastik
semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk
keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela; film mulsa;
film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada
windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi
(polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk
digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan
pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi;
film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk
pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film
polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan
mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai
penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film
selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang
menutupi bagian luar mobil; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; ganjalan
pintu dari karet; gasket; gasket berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket pelindung interferensi
elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca, mentah; getah perca,
setengah dikerjakan; getah, mentah; getah, mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah dikerjakan; getah, tidak
diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi
plester; isolator; isolator listrik; isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat
dari mika; isolator untuk kabel; isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi
untuk pipa industri; jaring asbes (asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan;
kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain
asbes; kain fiberglass untuk insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kantong karet untuk kemasan;
kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; karet Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena
terhalogenasi; karet akrilik; karet alam; karet alam dengan grade SIR (Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa
sel tertutup untuk meredam suara; karet cair; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan
dalam manufaktur; karet mentah; karet nitril; karet polisulfida; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk
digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet terklorinasi;
karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika,
dan pengganti semua bahan ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah dikerjakan; karet,
setengah dikerjakan; karet, tidak diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet
india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk
digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper);
kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin
mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi panas; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling,
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bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk selang
api; lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk
perekat selang pendingin udara; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri
makanan dan industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon
selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri;
lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan
tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films)
plastik setengah diolah; larutan karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan industri; lembar asbes; lembar viscose
untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk pembungkus; lembaran akrilik untuk
digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet
untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan
melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran
plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran
plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik, selain untuk
pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis; lembaran resin
sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan perekat
untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam;
menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah
dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; panel logam
penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari karet; pelat logam penyerap
suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan asbes untuk katup; pengepakan
asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk gasket; pengepakan grafit untuk
katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi pengisi ekspansi untuk
perkerasan; pengisi sendi ekspansi; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah jadi]; penutup asbes; penutup
isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyekat
sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan karpet; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan
tekstil; pipa PVC; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa
plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; 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 kemasan perekat, 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, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga; 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; plastik dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih
lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang
setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan
dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain
untuk pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang
dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan
dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk
setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan
dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur
[produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam
bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum; resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk
pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin
polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis
termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk
setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan fondasi; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar
bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi
 erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan (fitting) pipa pvc;
sambungan dan sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon
cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel
(bukan dari logam); sambungan pipa dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari
logam; sambungan silinder; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel;
sarung pipa, bukan dari logam; sarung tangan isolasi; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat; segel dinamis;
segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel
logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak non-logam; segel non-logam [selain perangko];
segel non-logam berbentuk V; segel non-logam untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam untuk digunakan dalam
bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca; segel non-logam untuk
kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel non-logam
untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk peredam kejut; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk
pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel non-logam untuk saluran; segel non-logam untuk sambungan; segel
non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston non-logam; segel statis; segel untuk koneksi pipa; selang bahan bakar
minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik;
selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan
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pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang
penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang
plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam
renang; selang plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet;
selang terbuat dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam,
untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air
panas; selimut peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri;
selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selulosa asetat,
setengah diproses; senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa;
senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam
manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk
digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk
pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat
plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan
dalam tekstil; serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan;
serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari logam, untuk
pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur logam isolasi
suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci;
sumbat karet untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung karet
fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos cords and strings); tali dari karet; tali
karet; tali sepatu (laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak mandi anti
slip dari karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik
digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk
mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma; tikar
mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari
karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior
kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol
kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam
manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar;
zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah
jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
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: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HURUF CHINA (TAI YANG HUA)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf China = TAI YANG HUA = Helianthus
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih (Gray, Black, White)
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging kaleng; Ikan kaleng; Kurma; Sediaan kacang; buah kaleng atau botol; buah-buahan, kaleng; daging, kaleng;

ekstrak rumput laut untuk makanan; ikan, kaleng; irisan buah, kalengan; jamur, diawetkan; minyak untuk makanan; sayuran
dikalengkan; sayuran, kaleng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:34:15
540   EtiketJID2021091671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Rawa Lumbu Jl. Lumbu Barat 2H Blok 3 No.35, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17116

Agung Prastyo Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRPAWS Petshop Petcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan hewan peliharaan; bantuan dokter hewan; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran hewan;
layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan mandi hewan peliharaan; layanan
medis dan kedokteran hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk hewan; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan
peliharaan; layanan pejantan untuk hewan; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan perawatan kecantikan untuk
hewan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; operasi hewan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan;
perawatan higienis untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; terapi bantuan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:34:55
540   EtiketJID2021091672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL GADING KIRANA TIMUR H.9 NO.2, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14240

MOHIT MANU NANWANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGNA HOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo dan tulisan berwarna Kuning dan Biru, background berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan

toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang
menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan
malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet;
Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok;
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; Toko tekstil
dan pakaian; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk pisau dapur;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; penjualan seprei, bedcover,  sarung
bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; toko penjualan alat-alat rumah tangga;
toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:35:32
540   EtiketDID2021091673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL
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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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang dari perhiasan imitasi; batu berharga; jam tangan; ornamen perhiasan imitasi; perhiasan; perhiasan

(termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang,
bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; pin [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:36:39
540   EtiketJID2021091674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Terrace 9 Blok C No 19, Suvarna Sutera, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang,
Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT TRICIPTA LEZAT INDONESIA

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 :

: Tricipta Lezat Indonesia + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, kuning, merah muda, putih,
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan bisnis waralaba; Iklan

secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa pemesan dan penjualan barang secara
online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Produksi film iklan
dalam bentuk videotape/rekaman video; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa periklanan dan manajemen; layanan
pemasaran online; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:37:27
540   EtiketDID2021091675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa dago tol Blok I-7/30 RT004/RW021 Kel. Serua Kec. Ciputat , Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15414

Shasty Pramahesty A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shaf Von by Aranomiya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk sabun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:38:56
540   EtiketDID2021091676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Raya Komp. RBB Blok F.7 No. 16, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GLOBAL PASIFIK PRIMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TILEHOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin lantai; Ubin tembus cahaya non-logam; granit; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil;

marmer [bahan bangunan]; ubin batu alam; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin
dinding mosaik; ubin dinding tanah liat; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin keramik
mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin langit-langit dari stone wool; ubin lantai dari batu alam;
ubin lantai dari kaca; ubin lantai karet; ubin lantai keramik; ubin lantai mosaik; ubin lantai tanah liat; ubin lantai terra cotta; ubin
lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin paving, bukan dari logam; ubin plastik; ubin seni mosaik yang terbuat
dari marmer; ubin tahan api; ubin tembikar; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:42:19
540   EtiketD242021091677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Wara B RT. 001/RW 001 Ds. Lab. Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa
Tenggara Barat, 84455

Syaifuddin Azis Husain

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: W & A
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:45:22
540   EtiketDID2021091678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pemuda 42 RT.04 RW.02 Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang, Jawa Tengah

Rusmin Kusen, Rudy Winardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENDIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air beling; 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 .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bintang terima 3; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deterjen
bayi; Fondation yang lembut; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Kapas yang diresapi dengan sediaan
pembersih riasan.; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim mata; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Kuku buatan; Larutan pembersih muka; Losion menghapus make-up; Masker kecantikan untuk tangan;
Masker perawatan [kaki]; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak, krim, losion,
gel, dan semprotan kosmetik; Pelembab dari susu; Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Permen karet
kunyah untuk memutihkan gigi; Pewarna untuk rambut, sampo; 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
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Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun
cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi;
Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi,
deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk
keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun,
sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan 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 kuku; Sediaan mandi; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan
rambut tanpa obat; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Semir sepatu; Serum bibir; Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Toner Pelembab Wajah; aditif cucian; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air linen
beraroma; air toilet yang mengandung minyak ular; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali
atsiri] [deterjen]; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-
obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan
kikis; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm cukur; balm dan krim
setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang
kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma;
batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak mandi; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak
talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; benzine
penghilang noda; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk gigi dibasahi;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk mandi
berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk
lensa kamera; cairan pencuci; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
penggunaan pribadi [wewangian]; deterjen; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen rumah tangga yang
mengandung bahan disinfektan; dupa; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; fizzies mandi; foundation cair;
garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; garam pemutih; gel kecantikan; 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 pelindung rambut; gel penata
rambut; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah
bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan
mandi, bukan untuk keperluan medis; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glasir cucian; glitter kuku; gulungan
abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; heliotropin; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi
untuk debu; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapur untuk make-up;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kerucut dupa dan
dupa; kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk
dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi pelepas pernis; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh 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 pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pencukur; krim pengencang [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim pra-
cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim wajah; krim yang
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hilang; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kristal mandi; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lapisan
atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem ikatan potongan rambut; lembar abrasif; lembaran binatu untuk penghilang noda
warna; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan
tukang sepatu; lilin untuk lantai parket; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion setelah bercukur; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan
wajah; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; 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 pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan 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; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara
rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut; 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 bergizi madu dalam; masker wajah memurnikan
arang; masker wajah smoothing; 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik;
minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina
untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi,
yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air
aromatik; 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 pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak pijat; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk sintetis; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur,
bukan untuk keperluan medis; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona
mata; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne
dan aftershaves; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi
tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelembab anti-penuaan;
pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab tubuh; pelindung bibir non-
obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk
garis bibir; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan
pewangi; pembersih kulit; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih
saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersihan,
penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih cucian; pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pencerah
rambut; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pencucian cucian; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; penghilang cat kuku; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; pengkilap bibir; peningkat bawah mata; penyegar nafas;
perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut keratin; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna
rambut; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
poles dan krim untuk logam; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; 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 yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
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mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk pembersih
rumah tangga; produk sabun; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan;
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 kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan
tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan
kondisioner rambut; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung
tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub tangan; sealant
polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan binatu; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; 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 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 dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan
dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; 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 tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan penataan rambut; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengasahan; sediaan pengeriting rambut;
sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan
pengharum ruangan; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perataan [kanji]; sediaan
perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; 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 kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; 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 yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan
rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi
perlengkapan mandi; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tata rias;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun
tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk
mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengikalkan rambut;
sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut;
sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
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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 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]; semir boot;
semir gigi; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan
kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serpih mandi; serum jenggot;
serum kecantikan; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan
perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat
[sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
soda; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas
menyegarkan; strip pemutih gigi; styling mousse; sulingan tanaman; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu penyamakan [kosmetik]; tabir
surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat
dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; 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 kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga;
tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer tato
temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan
untuk keperluan pembersihan dan debu; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian alami; wewangian
dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:47:01
540   EtiketDID2021091679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. bukit barisan D.10/10 rt003/rw003 Kel. Serua Kec. Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15414

Titin Sunaryatin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UMAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah maroon, merah, putih, kuning, hijau, coklat dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; tekwan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:47:04
540   EtiketDID2021091680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUKUH PAKIS 5.D/5, RT 002 / RW 004, KEL. DUKUH PAKIS, KEC. DUKUH PAKIS,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60225

VANESSA DHAMAYANTIE V. DANOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Queenesaglow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas (Gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,

pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Dispenser pengharum
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ruangan; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk
manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek (kosmetik);
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; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (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 kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk
batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; 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); air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak krem; 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); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi
kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk
dispenser aroma ruangan non-listrik; kit kosmetik; 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; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; 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 mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh
kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; 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; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; 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; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
parfum untuk keperluan industri; 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; 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
fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan pengharum ruangan; 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 aroma wangi 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

23/12/2021 14:48:51
540   EtiketDID2021091681

730 Nama Pemohon : PT PINTAR PLATFORM DIGITAL
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Alamat Pemohon : Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Kartu nama; Kertas; Tas, amplop, kertas, dan

kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); agenda; alat tulis menulis; bahan pengajaran untuk tujuan
pendidikan [kecuali peralatan]; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kertas catatan berperekat; map surat;
pamflet; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; potret; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:50:50
540   EtiketDID2021091682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ternate No. 85 RT. 005/RW. 000, Kel. The Hok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi,
Jambi

NURHADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CINNAMON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:51:58
540   EtiketD102021091683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani 629, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
ELIZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'LIZIOUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim

novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang
dibekukan; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
cokelat; Permen cokelat; Produk-produk susu; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus untuk es krim; Serbat (es yang dapat
dimakan); Sorbet (es); Tong tjiu pia; Trufel coklat; Yoghurt beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); batang es buah;
campuran es krim; chocolate fudge; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat
batangan, olesan cokelat; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat
batangan diisi; coklat bebas susu; coklat diisi; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; dekorasi cokelat untuk pohon
Natal; es buah; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; 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 utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang
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dapat dimakan; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; ice cream bars [gula-gula]; kue bulan; kue cokelat; kue es krim; kue
yogurt beku; makanan penutup cokelat; makanan penutup es krim; marsmalow; permen cokelat yang mengandung pralin ;
pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel berlapis cokelat; produk-
produk berbahan dasar cokelat; sandwich es krim; saus cokelat; serbat [es]; telur cokelat; tiramisu; topping cokelat; topping
coklat; topping marshmallow; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:55:42
540   EtiketDID2021091684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Meja [Perabotan]; bantal hias; bantal leher; bingkai gambar; cermin; guling; kotak plastik dekoratif; kursi; perabot-perabot

rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat,
magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:55:49
540   EtiketDID2021091685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: MAXIBRITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
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deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan 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 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 kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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 kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; 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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; 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 rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi

Halaman 524 dari 808



dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; 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; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; 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 cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; 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 pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut;
sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa
obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa
penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu setelah matahari; 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 tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis
dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:57:44
540   EtiketJID2021091686

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Terrace 9 Blok C No 19, Suvarna Sutera, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang,
Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT TRICIPTA LEZAT INDONESIA

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 :

: SOKOCHA + Lukisan + Karakter Huruf Non Latin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, merah muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,

kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; Kantin; Kedai
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yang menyediakan makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat penyediaan makanan
dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; pusat makanan/jajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:57:59
540   EtiketDID2021091687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Victory Residence Blok C No. 18 RT. 004/RW. 017, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota
Batam, Kepulauan Riau

ROBIN SANTANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HENG ONG HUAT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hitam, Hijau, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];

Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; 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; Kue Akar Kelapa; Kue Bugis Betawi; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue
Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue
Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Nastar Keju; Kue Onde; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putu; Kue Sabongi;
Kue Satu; Kue Semprit keju; Kue Srikaya; Kue Susu; Kue Tenteng; Kue bika ambon; Kue keranjang; Kue mochi; Kue
semprong; Kue tradisional; Kue-kue; 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 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;
bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; brondong jagung; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; 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; ketel jagung [popcorn]; kue almond; kue basah; kue
beras; kue bola; kue bolu; kue bulan; kue coklat; kue gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kering
kastengel; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue prem; kue pretzel; kue putri
salju; kue semprit; kue serabi; kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon; kue widaran / bidaran; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; 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 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; makaroni [kue kering]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung;
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 14:59:33
540   EtiketDID2021091688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MANDIRI LT.11 & LT.15, JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG, JAKARTA
PUSAT 10130, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. BANK SBI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANK SBI INDONESIA A SUBSIDIARY OF STATE BANK OF INDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : BIRU; HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu

kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; Barang-
barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Brosur-brosur;
Tabel hitungan; agenda; buku; buku cek; buku giro; buku kwitansi; buku memo; buku panduan; buku tanda setoran; buku
tanda terima; cek bank; kalender; karton*; katalog; kertas untuk cek bank; kertas*; majalah; map; pembungkus plastik;
pengatur meja [alat tulis]; poster; sampul buku tabungan; sampul dokumen [alat tulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:00:09
540   EtiketDID2021091689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Tambun KM. 39.5, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17510, Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

PT. Niramas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INACO ENER-GEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam, putih, orange, silver
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman buah-buahan dan

jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan
sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Sirup, konsentrat, dan bubuk
untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; air kelapa [minuman]; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; minuman asam laktat (produk buah,
non-susu); minuman berbahan dasar buah; minuman berenergi; minuman energi; 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 jeruk; minuman jus
lidah buaya; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman nata de coco; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman
tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya nutrisi; smoothie; smoothie (sari sayuran)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:00:37
540   EtiketJID2021091690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Raya Komp. RBB Blok F.7 No. 16, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GLOBAL PASIFIK PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TILEHOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan bahan bangunan; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Supermarket

bahan bangunan; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel
untuk peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan sanitasi; supplier; toko; toko bangunan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:05:29
540   EtiketDID2021091691
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ALEYRA RESIDANCE AR.4 NO.18 TAMAN ROYAL I, JL. IRIGASI SIPON
RT.008/005, KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN TANGERANG, KOTA
TANGERANG., Kota Tangerang, Banten, 15119

KARINA DAMAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mamondeli
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Cokelat & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Roti pastry; brownies; cupcake cokelat; kasutera [kue bolu Jepang]; kue almond; kue basah; kue bola;

kue bulan; kue kastangel; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue pretzel; kue putri salju; kue sus; kue untuk makanan ringan;
pancake===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:05:43
540   EtiketDID2021091692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komplek serpong terrace BLOK D3 NO.1 RT003/RW009 Kel. Buaran Kec. Serpong ,
Kota Tangerang Selatan, Banten

Tri Budi Ramdani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: athaku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih dan biru navy
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian tidur untuk bayi; T-shirt lengan pendek; bando; bodysuits bayi; celana bayi; celana panjang untuk bayi; celana

pendek; pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; rok pendek; topi untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:09:27
540   EtiketJID2021091693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RKT Asri Timur 17/7 (RK 5L/5) RT 009/ RW 010, Kelurahan Rungkut Kidul,
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

Kiptiya Ayu Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YEPPUSHOP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko pakaian eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Toko Pakaian Jadi / konpeksi;
Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir
untuk pakaian; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan
ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
pakaian; penjualan hijab melalui internet / online; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian,
alas kaki; toko hijab; toko ritel online dalam bidang pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:09:32
540   EtiketDID2021091694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEBON SIRIH BRT XIV/35 RT/RW 006/004 KEL. KEBON SIRIH KEC. MENTENG,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CLAUDIA ALVIODARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lbeauty
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); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo;
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 kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab,
lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bedak; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; dasar bedak (kosmetik); emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit;
gel pelembab [kosmetik]; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan
emulsi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim foundation; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur;
krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion aromaterapi;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat
menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih
gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk
tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
parfum; pensil mata kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); salep ruam popok
dan lotion tanpa obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; 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
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 tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; toner untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
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lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:09:36
540   EtiketJID2021091694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MANDIRI LT.11 & LT.15, JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG, JAKARTA
PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. BANK SBI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANK SBI INDONESIA A SUBSIDIARY OF STATE BANK OF INDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Audit laporan

keuangan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa perdagangan; Konsultan Niaga; Pengelolaan informasi perniagaan;
analisis harga biaya; audit keuangan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa administrasi yang berkaitan dengan
investasi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa penilaian perusahaan; konsultasi manajemen perusahaan; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; manajemen bisnis perusahaan; manajemen catatan keuangan;
penyedia informasi statistik; penyediaan informasi statistik bisnis; riset dan penelitian pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:10:59
540   EtiketDID2021091695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEMANGKA IX NO. 522, PCI, RT. 004 RW. 009, KEL. TAMBAK REJO, KEC.
WARU, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

SUSIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CSW
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Capacitor discharge ignition (CDI);

KISI KISI AKI (ACCU); Kabel cdi; aki mobil; aki motor; kabel jumper accu; komutator; komutator (Alat Pengisi Accu); peralatan
dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan
(accumulating), mengatur atau mengontrol listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:16:54
540   EtiketDID2021091697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Ikat kepala (pakaian); Masker wajah (pakaian); Rompi; Sweater; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket; kaos kaki;

kaos oblong; kaos polo; kemeja berkerah; pakaian kerja; pakaian seragam; rok; sandal; sarung tangan; sepatu; syal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:18:28
540   EtiketDID2021091698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pekapuran I No. 1, RT/RW: 003/003, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11210

Anthony Wijaya

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 :

: NATR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Sweater; alas kaki; celana; jaket; kemeja; pakaian; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:19:54
540   EtiketJID2021091699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. SUPER FANTASI DOT COM

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 :

: FANTASY TEAM + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FANTASY : bagian dari nama pemohon.
TEAM : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Penyediaan akses ke platform dan

portal internet; akses ke konten, situs web, dan portal; layanan portal internet; menyediakan ruang obrolan online, forum
online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyiarkan
dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi
global, internet, dan jaringan nirkabel; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport
interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online;
streaming permainan elektronik melaluin internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 15:20:47
540   EtiketDID2021091700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. SUPER FANTASI DOT COM

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 :

: superfantasy + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : superfantasy : bagian dari nama pemohon.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mobile game software; Perangkat lunak pengembangan game; Program permainan online; Video game; game komputer

yang dapat diunduh; headset untuk game realitas virtual; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik;
kartrid permainan komputer; kartu game komputer; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk
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meningkatkan kemampuan bermain game; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang
direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat
lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat video game; permainan komputer; platform game (permainan);
program video game interaktif; sensor gerak untuk permainan komputer dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 16:58:56
540   EtiketDID2021091812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Petemon I/7, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60252

Victor Kurniawan Yuwono, Bangun Permadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WASING + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WASING adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:01:01
540   EtiketDID2021091814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KERKOF GG MOCHUHE NO. 110 RT 003 RW 005 KEL/DES. LEUWIGAJAH,
KEC. CIMAHI SELATAN, Kota Cimahi, Jawa Barat

FEARLI BUDYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATELLITE OF GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH & COKLAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; 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 .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion
setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit;
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pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan
perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:01:51
540   EtiketDID2021091815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok CC 2 No. 30 RT 005 RW 016,  Kel. Tegal Alur  Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Wendy Agus Sutjianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARTECO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan warna merah dengan warna dasar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk

sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral
silinder rem); Ban dalam untuk kendaraan; Bos fork; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER
(booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); Dudukan stang untuk sepeda motor; ECU; Gear Kick Idle Untuk
Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear kopling Untuk Kendaraan; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu
sein); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk
kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Kickstands sepeda
motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komstering,  untuk kendaraan; Kopling untuk sepeda motor;
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 rem; Pedal stater sepeda motor; Pelat kopling;
Pentil; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Piringan disc; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan;
Plat kopling Untuk Kendaraan; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; REPAIR KIT
BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR
CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR
SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; Sadel untuk sepeda motor;
Shock untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stut Copling Untuk Kendaraan;
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Tuas persneling untuk kendaraan;
WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WIPER KACA MOBIL; ban; ban bus; ban dalam; ban dalam untuk ban sepeda
motor; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban luar; ban luar tubles; ban motor; ban off road; ban untuk ban mobil;
ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan pertanian; ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil
penumpang; ban vulkanisir untuk truk; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan
rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; behel motor; cakram rem
untuk kendaraan; cover gear depan; disc brake; dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; engkol sepeda
motor; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; gantungan barang
untuk motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; grip stang untuk sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk
kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; jalu peddock; jari-jari roda sepeda motor; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; kabel katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem;
kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk
kendaraan; kaca spion untuk mobil; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk
sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; klakson peringatan untuk mobil;
klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; lengan ayun sepeda motor; master rem kit; mesin sepeda motor; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; mudguards
sepeda motor; mudguards untuk kendaraan roda dua; pedal; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat;
pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegas [kendaraan darat]; pelana untuk
kendaraan roda dua; pelek roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem
untuk kendaraan; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pembawa barang
untuk kendaraan darat; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; peninggi stang; penjepit stang; penunjuk arah untuk sepeda
motor; penutup as roda motor; penutup baut spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup gear; penutup kaliper;
penutup kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup
sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup tangki bensin kendaraan; peredam kejut
[kendaraan darat]; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk kendaraan darat;
persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda;
pompa udara untuk ban sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai kendaraan bermotor; rantai roller; rantai roller
untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rem; rem
[kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor; roda; roda gigi poros;
roda gigi sepeda motor; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda sepeda motor; roda untuk
sepeda; roller matic; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sarung motor; selang / kabel rem; sepeda
motor; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan roda dua; setelan rantai; setir untuk
kendaraan; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan darat; spakbor; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat];

Halaman 533 dari 808



sprocket; suspensi; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tambalan ban; tangki bensin untuk kendaraan darat;
tempat barang untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; transmisi kopling dan roda gigi kopling
[kendaraan darat]; tromol; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor;
tutup cvt; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; velg jeruji; velg racing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:02:50
540   EtiketJID2021091816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Villa Serpong Blok C4A No.16 RT 002 RW 010, Jelupang, Serpong
Utara, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323

Fahri Karami Rafianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Montero
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Montero = Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Warna biru muda pada huruf MONT dan warna putih pada huruf ERO
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan

kendaraan; Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; 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; Perakitan (instalasi) asesoris kendaraan; Perbaikan atau pemeliharaan baterai kendaraan; Perbaikan dan
pemeliharaan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik; Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan
perawatan kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); informasi mengenai pemeliharaan mesin
kendaraan; jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet
yang terhubung dengan jaringan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan informasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan; layanan pelapis dasar kendaraan; layanan penggantian oli untuk
kendaraan; layanan pengisian bahan bakar kendaraan; layanan pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; layanan
perbaikan dan pemeliharaan diagnostik untuk kendaraan bermotor; layanan perbaikan kendaraan darurat; layanan perbaikan
kendaraan pinggir jalan darurat; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan kendaraan darat; mencuci dan membersihkan kendaraan; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian
strukturalnya menurut pesanan; pelapis kursi kendaraan; pembersihan kendaraan; pemeliharaan kendaraan; pemolesan
kendaraan; pengecatan kendaraan; pengecatan khusus kendaraan; pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian bahan
bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan; pengisian baterai kendaraan; perawatan anti karat untuk
kendaraan; perawatan, perbaikan dan instalasi bagian-bagian dan kelengkapan kendaraan bermotor; perbaikan as roda untuk
kendaraan; perbaikan batang penarik untuk kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan bagian dan badan sasis untuk
kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan
bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor;
perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan; perbaikan kopling untuk
kendaraan darat; perbaikan mesin kendaraan, perawatan mesin dan perawatan mesin prediktif, dan layanan perbaikan
troubleshooting; perbaikan sistem rem untuk kendaraan; perbaikan sistem suspensi untuk kendaraan; perbaikan,
pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya;
perincian kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:03:28
540   EtiketDID2021091817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:05:48
540   EtiketJID2021091818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Riverside Kav A11, Sidobali RT 029 RW 009, Muja Muju, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

PT. Adisukma Land

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TJOKRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
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; Jual beli
rumah apartemen; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Valuasi dalam bidang real
estate; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; asuransi perbankan hipotek; investasi Real Estate; jasa
keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa penyewaan
rumah; jasa pinjaman dan hipotek real estate; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan penilaian yang
berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan perbankan investasi properti; layanan perumahan umum;
manajemen real estat, perumahan dan tanah; pembelian dan penjualan bangunan; pembiayaan pengembangan properti;
penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas; perbankan
hipotek, layanan pinjaman dan broker; sewa-beli bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:05:51
540   EtiketDID2021091819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Jend A Yani No.778 RT.001 RW.005 Kel.Cicaheum , Kota Bandung, Jawa Barat,
40282

Arief Rachman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARBUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu dari buah-buahan; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pasta; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan;

Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging
atau sayuran; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kecap; Penguat rasa; Penyedap rasa
(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa
alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Produk
untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saus
kental untuk penambah rasa; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu masak;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu selain minyak esensial; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles;
campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; cuka rasa; cuka, saus dan bumbu lainnya; ekstrak
untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan
makanan; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; garam berbumbu untuk memasak; konsentrat sayuran
digunakan untuk bumbu; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau
bumbu; msg (penyedap rasa); penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial;
ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah bubuk; saus bumbu; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus pedas berbumbu; sedap [bumbu]; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:06:20
540   EtiketJID2021091820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC STUDIOS COMPLEX TOWER 2 LANTAI 6, JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1,
PT ESPORTS STAR INDONESIA
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Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP SHOOTER + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih, Biru Muda, Abu-Abu
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; 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

Halaman 536 dari 808



program televisi kabel; 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 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

23/12/2021 17:06:36
540   EtiketJID2021091821

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 :

: SWING ESCAPE + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Hitam, Coklat, Kuning, Oranye
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

23/12/2021 17:08:04
540   EtiketDID2021091823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Pulo No. 46, RT.006/RW.014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13410

TAUPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAHBULLY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; penolak kucing; popok sekali pakai untuk hewan

peliharaan; popok untuk anjing; repellents untuk anjing; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; suplemen gizi untuk anjing; suplemen makanan untuk hewan peliharaan;
suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan;
suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:08:16
540   EtiketJID2021091824
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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 :

: SWING ESCAPE + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Hitam, Coklat, Kuning, Oranye
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; 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
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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
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

23/12/2021 17:10:31
540   EtiketJID2021091826

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 :

: SWING ESCAPE + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Hitam, Coklat, Kuning, Oranye
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

23/12/2021 17:10:47
540   EtiketDID2021091827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PARADISE RESORT CLUSTER THE BAY BLOK D1 NO.26 B, RT/RW 008/001,
Kel/Desa BAMBU APUS, Kecamatan PAMULANG, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15414

Yugi Riwanto
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ichi Yummy Bento
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, kuning keemasan, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar buah dan sayuran; Ayam olahan ; Bakso daging sapi; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso

Tahu; Beef Burger; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Dim Sum
udang; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Irisan-irisan susu (Keju); Kaldu bakso; Kaldu daging sapi;
Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; 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 daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar
tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan 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 unggas; Makanan yang dibekukan,
siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan
sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging
dan ikan; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minyak canola; Minyak jagung; Minyak salad;
Minyak yang dapat dimakan; Nugget tempe; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk
makanan laut yang dibekukan; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan berbasis
unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk
digunakan sebagai pengganti daging; Salad sayuran; Salad, disiapkan; Sediaan bawang merah; Sediaan daging  yang
diawetkan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan wortel; Siomay; Siomay sayuran; Sosis; Sosis ayam;
acar; acar lobak; acar sayuran; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng tepung; ayam teriyaki; ayam
yang diolah; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat
dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso; bakso ayam; bakso 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 tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso
telur sapi; bakso urat; bawang putih cincang, diawetkan; bawang, diolah; daging; daging ayam; daging burger; daging dan
sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); daging kemasan; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi; daging sapi olahan;
daging sapi rebus; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak;
daging, beku; daging, diolah; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; fillet dada ayam; hidangan daging yang dimasak; hidangan
utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; ikan  yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan olahan; ikan, diolah;
irisan daging sapi; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; keju buatan (atau keju tiruan); konsentrat kaldu; kuning telur; kupas bawang
putih; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar  daging; 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 olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-
tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang
sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan siap saji beku yang terutama
terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari telur;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut;
masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak
canola untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk
makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kelapa organik
untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak nabati
untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan;
mozzarella (dalam bentuk) batangan; nanas, diolah; nuget; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan makanan terutama
terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati,
pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; persiapan untuk membuat kaldu; produk daging; produk daging
olahan; produk daging sapi; produk laut olahan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terdiri dari daging;
produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk
sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar
daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; putih telur; roti burger ikan; roti daging hamburger; roti daging sapi;
roti hamburger; salad buah dan sayuran; saus buah; saus keju; sayuran beku olahan; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran
olahan dan buah olahan; somay; sosis daging; sosis dalam adonan; sosis ikan; telur ayam; telur puyuh; telur, diolah; tempura
jamur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); wortel, diawetkan; wortel, diolah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:11:23
540   EtiketDID2021091828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:11:36
540   EtiketJID2021091829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL

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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel dan resor; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa

penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa vila; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan
pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Penyediaan
fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; layanan akomodasi hotel; layanan
motel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; pemesanan penginapan
sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:12:11
540   EtiketDID2021091830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===
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===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;
banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:13:08
540   EtiketJID2021091831

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 :

: TOP SHOOTER + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih, Biru Muda, Abu-Abu
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

23/12/2021 17:15:00
540   EtiketJID2021091833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sequis Tower lantai 18 unit 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Rt. 005 Rw. 003,
Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT PINTAR PLATFORM DIGITAL
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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 :

: OneAset dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Toska dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Pusat kesehatan; jasa salon kecantikan; jasa spa; penyediaan informasi kesehatan; perawatan

kesehatan; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:17:36
540   EtiketDID2021091834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Pulo No. 46, RT.006/RW.014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13410

TAUPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAHBULLY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kotoran kucing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan

peliharaan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; bahan
makanan untuk anak anjing; biskuit anjing; biskuit kucing; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan kaleng
untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; minuman untuk anjing;
minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk kucing; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak
anjing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:18:44
540   EtiketDID2021091835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:24:44
540   EtiketDID2021091836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; jaket; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:29:24
540   EtiketDID2021091837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:30:33
540   EtiketDID2021091838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Ikopin Blok IA 142 RT/RW 001/004, Sayang, Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, 45363

DAFFA PUTERA ARDIWIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI MENAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT PUTIH KRIM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi

utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; cappuccino; es kopi; kopi; kopi beku-kering; kopi
bubuk; kopi giling; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:31:49
540   EtiketJID2021091839

730 Nama Pemohon : Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Alamat Pemohon : Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:33:05
540   EtiketJID2021091840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:36:19
540   EtiketDID2021091841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Permata Hijau Residence, Rt.005, Rw.009, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran
Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

NICO LIEKE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anny Gunadi S.H.,Bsc., M.M., M.kn
The Bellezza Office Tower, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 RT. 4 RW. 2 Grogol
Utara, Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAEBAK SPARK + Huruf Hangul dan Gambar
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 : ===Bir (minuman tanpa alkohol); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  untuk membuat minuman; air mineral berkarbonasi; air

minum; air soda (berkarbonasi); alcopop berbahan dasar bir; bir berbahan dasar buah; bir rendah alkohol; cola [minuman
ringan]; dark (bir); minuman berenergi; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman
isotonik; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:36:41
540   EtiketJID2021091842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:38:07
540   EtiketDID2021091843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Golf II PC 08, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
Hasson Bruno Antoine Elie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURACY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===deterjen; kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:39:15
540   EtiketDID2021091844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Puspita, RT/RW 001/008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Stephanus Setiadji Anugrah Hendro Noto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOWN FOR LIFE
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 atasan crop; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Kaos tanpa lengan; Pakaian dinas seragam; T-shirt lengan

panjang; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; baju kaos (t-shirt); celana dalam wanita; celana kasual; celana tempur; gaun
pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket untuk pengendara sepeda
motor; jubah pembaptisan; kaos; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kerah [pakaian]; kombinasi
[pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging menjadi celana panjang; mantel denim; mantel kulit;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari
kulit; pakaian denim; pakaian kucing; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; replika kaos sepak bola Amerika; sepatu renda; seragam karate; topi golf; topi militer; topi militer dengan
visor; topi mode; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:39:22
540   EtiketJID2021091845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.  PONDOK RANDU RT 004 RW. 002 NO 14. KEL DURI KOSAMBI - KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

MUHIBAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSTEAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH TUA, MERAH, PUTIH, HITAM, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:39:36
540   EtiketDID2021091846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden I Ext Blok AF 2/3 RT 013 RW 015 Kelurahan Kalideres Kecamatan
Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta 11840, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

HARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WUNIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata rambut asli; Cat alis; Gel alis; Krim flek (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Losion

menghapus make-up; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maskara; Pensil highlighter (kosmetik); Sabun mandi; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan untuk menata
rambut; Serum bulu mata; Spray wajah (kosmetik); Tempat lipstik; Warna alis; alis palsu; amber [parfum]; astringen untuk
keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; compacts /
kompak yang mengandung make-up; concealer untuk flek dan noda; deodoran tubuh [wewangian]; esens pemutih; foundation
cair; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kit make-up;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim aromaterapi; krim bibir; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim kecantikan; krim masker tubuh; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; lilin mobil; lipstik; losion setelah bercukur;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-
up dasar bedak; make-up untuk compacts; mandi busa bayi; masker pembersihan; masker untuk membersihkan wajah;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; parfum cair; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; patch jerawat
kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih ketiak; pensil eyeliner; pensil make-up; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; pewarna rambut; primer make-up; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair;
scrub kaki; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
menghapus make-up; sediaan pengharum ruangan; sediaan tata rias; semprotan tubuh; serum kecantikan; serum wajah; susu
kecantikan; susu pelembab setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan
menghilangkan make-up; toner wajah; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:40:20
540   EtiketJID2021091847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:42:49
540   EtiketJID2021091849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Layanan pelatihan dan pendidikan; Penyelenggaraan webinar (

seminar online); Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer
global; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:46:21
540   EtiketJID2021091850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P Nirwana  H-4/3 RT 007 RW 009 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan
Kembangan Jakarta Barat  , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

Jason Budiarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POTRAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, 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
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
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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 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
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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
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;
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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
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
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solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis;
layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan
wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi;
manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit
kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di
bidang penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan;
memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi
tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian
obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran;
memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang
geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga
untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang
berkebun; memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan;
memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan
informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait
dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan
informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan
hewan; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman;
memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi
terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan
peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator
program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan
kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan
pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran
medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat
badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi
tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan
fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan
fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental;
menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait
kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan
medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau
sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau
estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai
penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet;
menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan
informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan
kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness),
dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan
kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok;
menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat
tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan
rumah pemandian; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi
pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan
yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan;
peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan
perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis;
pemberian saran psikologis; 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;
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penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan
rambut; pengangkatan laser dari varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato;
pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku];
pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan
alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau
perawatan; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis;
pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga
untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan
zat; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis;
penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui
suatu jaringan komputer global; penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk
dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi;
penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan
informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca
lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online,
tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan
informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida
untuk kehutanan; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida
untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis
ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian;
penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon
kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem
iontophoresis untuk pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis;
penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong
rumput; penyewaan peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan
dan instalasi medis; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis;
penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan
komersial; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga;
penyewaan peralatan pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan
rangkaian bunga; penyewaan robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis;
penyewaan ternak; penyewaan toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan
peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan
bungkus tubuh; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak;
perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga;
perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
manusia atau hewan; perawatan kesuburan; perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser
kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik
rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh;
perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan
berat badan; persewaan peralatan medis; persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan
dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan
laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk
keperluan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan
perawatan kebun-kebun; pijat amatsu; pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat
cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat
lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat
tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika;
rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi
untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon
kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi;
saran medis untuk individu penyandang cacat; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian
regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan
memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining
obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato; tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak
berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok; terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik;
terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi
reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik
badan; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:46:39
540   EtiketJID2021091851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margaguna I No. 8A, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12140
PT FANTASTIS ANAK BANGSA INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUIT CAPITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tumbuh untuk berbuah
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Kuning Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

konsultan jasa dan produk; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; jasa informasi dan konsultasi
keuangan; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa pinjaman
[pembiayaan]; jasa pinjaman keuangan; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa
keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); konsultasi pinjaman keuangan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan
rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; menyediakan informasi dalam bidang perbankan
online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; pengelolaan keuangan skema
investasi kolektif; pinjaman online; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:47:15
540   EtiketJID2021091852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lumajang No. 4 RT 002/ RW 005 Kel. Menteng. Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Bob Otto Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Satu Meja
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Satu Meja = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa

restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; 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; Restoran; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; kafe; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan kantin; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji;
layanan snack-bar; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan makanan dibawa
pulang dan cepat saji; persiapan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:48:35
540   EtiketJID2021091853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Puspita, RT/RW 001/008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Stephanus Setiadji Anugrah Hendro Noto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOWN FOR LIFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hiam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk

pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial
televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung
oleh band-band musik; instruksi musik; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan hiburan film, musik,
olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu,
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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 produksi video musik; layanan
rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; organisasi konser musik; organisasi
konser musik untuk tujuan amal; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan musik secara multimedia; pengaturan
dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; produksi dan penerbitan 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 musik; produksi rekaman musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:49:07
540   EtiketDID2021091854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jupiter 3D No.5 Villa Cinere Mas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.
15419., Kota Tangerang Selatan, Banten

Pascal Alexander

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUWAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah mentah, belum diolah; sayuran

mentah, belum diproses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:51:07
540   EtiketDID2021091855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumiroso RT/RW: 008/004 Bumiroso Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa
Tengah

Devi Sugiyarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D & A
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna 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; 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 untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); 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 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 wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan

Halaman 555 dari 808



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 kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (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 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 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); Sipat (Kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner cair (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; 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; garam mandi untuk keperluan 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 tanpa obat; 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 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; 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 dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; 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 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 mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; 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; perekat kelopak mata ganda (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]; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk 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
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untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan 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; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi
(kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:52:39
540   EtiketJID2021091856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nalendra Wibowo S.H.,
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung  Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18  Jakarta Selatan 12710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang

berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
hukum; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:54:28
540   EtiketJID2021091857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pluit Utara Nomor 1, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT INTERNASIONAL LOGAM MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen

horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang,
meerschaum, kuning amber===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:54:44
540   EtiketJID2021091858

730 Nama Pemohon : Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Alamat Pemohon : Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi elektronik

informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi poster, kartu ucapan,
selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan dan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 17:57:18
540   EtiketDID2021091859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Puspita, RT/RW 001/008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Stephanus Setiadji Anugrah Hendro Noto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCK IN SOLO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : rock di kota Solo
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kaos tanpa lengan; baju kaos (t-shirt); celana dalam wanita; celana kasual; celana tempur; kaos; kaos

grafis; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos
sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kombinasi [pakaian]; legging menjadi celana panjang; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; replika kaos sepak bola Amerika; sepatu; sepatu
bersepeda; sepatu kulit; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:03:52
540   EtiketJID2021091860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pluit Utara Nomor 1, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT INTERNASIONAL LOGAM MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANA Precious Metal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen

horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang,
meerschaum, kuning amber===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:04:57
540   EtiketDID2021091861

730 Nama Pemohon : BRIDGESTONE CORPORATION
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Alamat Pemohon : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Asset Management Solution
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; layanan eceran atau grosir untuk mobil===

===layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan ban
kendaraan===
===Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; program dan
perangkat lunak komputer; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor
produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi
pengangkutan dalam operasi pertambangan===
===desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan
dan produktivitas dalam operasi pertambangan; menyediakan program komputer; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
untuk digunakan dalam industri otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:05:28
540   EtiketJID2021091862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Achmad Faisal Rachman S.H.
Assegaf Hamzah & Partners  Gedung Capital Place  Level 36 & 37   Jl. Gatot
Subroto Kav 18   Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang

berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
hukum; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:06:19
540   EtiketDID2021091863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 399 Interpace Parkway
Parsippany
New Jersey 07054
USA

RB Health (US) 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 :

: MOVE FREE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MOVE FREE = merupakan frase ciptaan pemohon
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen untuk sendi dan

tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; mineral dan suplemen mineral; suplemen diet;
suplemen gizi mineral; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen protein untuk manusia; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:07:25
540   EtiketDID2021091864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN MINASA SARI BLOK B 11 No.8, RT/RW. 003/004, Kel. Gunung Sari, Kec.
Rappocini, Kota. Makassar - Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90221

FITRIANI MAMONTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FICOSME' + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, 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 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 anti
keringat; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk keperluan binatu; Sampo;
Sampo rambut 3-in-1; 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];
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ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; bedak; bedak bayi; bedak
bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak;
bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bulu mata palsu; 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 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; 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; 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; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun industri; sabun krim tubuh; sabun
pasir; sabun untuk kulit; 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
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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 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; 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; 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

23/12/2021 18:08:59
540   EtiketJID2021091865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pluit Utara Nomor 1, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT INTERNASIONAL LOGAM MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RANA Precious Metal; crafting a legacy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen

horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang,
meerschaum, kuning amber===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:14:01
540   EtiketDID2021091866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu identitas magnetik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data,

dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum;
lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; program komputer; rekaman suara dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:15:14
540   EtiketDID2021091867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391 USA
CAN Technologies, Inc.
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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 :

: DIAMUNE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; suplemen makanan hewan; suplemen makanan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:16:12
540   EtiketDID2021091868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
BRIDGESTONE CORPORATION

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 :

: On-site Asset Management Solution
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; layanan eceran atau grosir untuk mobil===

===layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan ban
kendaraan===
===Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; program dan
perangkat lunak komputer; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor
produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi
pengangkutan dalam operasi pertambangan===
===desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan
dan produktivitas dalam operasi pertambangan; menyediakan program komputer; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
untuk digunakan dalam industri otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:19:41
540   EtiketJID2021091870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Amir Hamzah No. 34 C Blok C No. 34, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan
Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124

PT. MUSA SAMUDRA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen keuangan; Jasa perbankan; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain; Jasa-jasa blockchain

solution/fintech dalam bidang keuangan; Pembiayaan modal ventura; broker investasi keuangan; broker online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; investasi dana untuk orang lain
di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa analisis investasi, manajemen, perencanaan dan
penelitian di bidang keuangan; jasa asuransi; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana
dan manajemen portofolio; jasa keuangan; jasa keuangan, investasi dan asuransi; 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 pembiayaan kendaraan; 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
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penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan  informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital
lainnya; jasa perdagangan saham; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman keuangan; jasa transaksi keuangan online;
jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; 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; layanan broker asuransi; layanan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan investasi dan keuangan; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan pembiayaan; layanan
perbankan dan asuransi; 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;
layanan transaksi pertukaran valuta asing; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; manajemen keuangan klaim
asuransi; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; 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; menyediakan fasilitas
pinjaman dan kredit; pembiayaan ekuitas; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan
real estat; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan yang dijamin secara finansial; perdagangan instrumen
keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan komoditas; perdagangan valuta asing;
perencanaan keuangan; sewa pembiayaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:24:26
540   EtiketDID2021091871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:34:16
540   EtiketJID2021091872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT GoTo Gojek Tokopedia

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 :

: FINANSIAP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Iklan melalui

media elektronik; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa perdagangan; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa publisitas luar ruangan;
Kampanye pemasaran; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak
permainan komputer, permainan, pakaian; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyelenggaraan acara
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untuk keperluan komersial dan iklan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan billboard elektronik; iklan dan promosi perusahaan; iklan
online; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa pemasaran; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan;
jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi
terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan perdagangan elektronik; 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; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mengadakan acara bisnis; mengatur dan
melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur
dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi
untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur, mempromosikan dan
menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengembangkan
kampanye promosi untuk bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyelenggarakan pameran dan
acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran acara; pemasaran media sosial; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau periklanan; pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; pengembangan kampanye promosi; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data
informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-
commerce; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan
jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; presentasi perusahaan dan
barang serta layanan mereka di Internet; presentasi produk kepada publik; promosi acara hiburan; promosi acara khusus;
promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara
hiburan; promosi barang dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang dan jasa untuk
orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui
administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin
pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi;
promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi penjualan; promosi secara daring (online); saran dan bantuan manajemen
bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi terkait layanan
pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:35:48
540   EtiketJID2021091873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi elektronik

informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi poster, kartu ucapan,
selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan dan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:39:22
540   EtiketJID2021091874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:42:37
540   EtiketJID2021091875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jembatan Besi Raya 18 B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11320
Ronny Tju, George Ananta Bodhiprabha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BILLION INNOVATION GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan permainan realitas virtual pada situs web; 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; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; 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 pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan
dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara
budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan;
melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas latihan; melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; 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; 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
kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur simposium; mengatur simposium dan
lokakarya pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pendidikan lebih lanjut; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian
pendidikan; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio
dan televisi; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi hiburan audio; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi podcast; produksi
program televisi kabel; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video untuk resital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:51:49
540   EtiketDID2021091876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 18:59:31
540   EtiketDID2021091878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; jaket; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:00:47
540   EtiketJID2021091879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT GoTo Gojek Tokopedia

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 :

: FINANSIAP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan keuangan; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi

menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa manajemen keuangan; Jasa pembayaran elektronik yang
dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi
elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet
nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa
pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro); Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi
komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa-jasa blockchain
solution/fintech dalam bidang keuangan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan
jasa; Layanan keuangan 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 penagihan pembayaran; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global; Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke
metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Penerbitan tanda nilai
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terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui
Dompet Elektronik; Perbankan online; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang
(Barcode); Transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik; analisa keuangan; analisis,
penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real
estat; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa informasi keuangan; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa informasi, nasehat dan
konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan
dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan
disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-
pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan
kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan
keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan
(finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa penyediaan
transaksi keuangan yang aman; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi
komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan,
yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa/layanan
pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan
dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer,
pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran elektronik yang
melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran otomatis;
layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online;
layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan
perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas
diskon; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler
yang dapat diunduh; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; manajemen
keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan
urusan keuangan online; memberikan informasi keuangan secara online; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran
tagihan; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; 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; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak
ketiga; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembiayaan
pembelian; pembiayaan pembelian konsumen; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik,
layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik;
pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik;
pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui
jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi
pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan
dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan,
skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerimaan pembayaran tagihan; pengiriman dana dengan menggunakan
sarana elektronik; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat
diunduh; sponsor keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; urusan
keuangan dan moneter; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:05:00
540   EtiketJID2021091880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===
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===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan
jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:08:28
540   EtiketJID2021091881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT GoTo Gojek Tokopedia

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 :

: FINANSIAP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang

berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video
dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang
investasi dan keuangan; 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-jasa  penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; 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; Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan seminar-
seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyedia publikasi-publikasi online tidak
dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak;
Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan
pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; 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 teks-teks, buku-
buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; menyediakan video
instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs web; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan keuangan; menyediakan video
pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang
perencanaan keuangan melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:11:30
540   EtiketJID2021091882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:15:00
540   EtiketDID2021091883
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cimone Permai 1 Blok 8 No. 202 A, RT.008/RW.007, Kel. Cimone, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Banten

SONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STRONG BLIND RIVETS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Gerendel dari logam; Grendel pengunci;

Grendel pintu dari logam; Kawat besi; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kunci dari logam; Mur mata; Paku; Paku
[brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung
[paku]; Paku potong; Paku tapal kuda; Perlengkapan logam untuk jendela; Rel dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup
gypsum; Sekrup jangkar dinding; Tiang dari logam; bahan bangunan dari logam; baja kawat paku; barang-barang dari besi;
baut baja mata; baut cincin; baut logam; baut mata; baut, flat; cincin  mur aluminium; engsel dari logam; engsel jendela logam;
engsel pintu logam; fitting logam untuk membangun; gembok; gembok logam; kait logam; katrol logam, selain untuk mesin;
kawat; kawat aluminium; kawat baja; kawat beton; kunci gembok; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci pintu logam, non-
listrik; pagar kawat logam; paku keling logam; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; perlengkapan pintu dari
logam; rel baja; ring sekrup dari logam; sekrup logam; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; tarikan laci logam;
tiang-tiang logam; window rel logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:15:17
540   EtiketDID2021091884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bunga Mawar Gg. Bunga Mawar XV B No. 8, PB Selayang II, Medan Selayang,
Medan., Kota Medan, Sumatera Utara, 20131

Juliana Edita Simarmata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JS Premiere by Juliana S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, putih dan hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pewangi

badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bubuk pewangi anti bau badan; colognes, parfum dan
kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; eau de toilette; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; esens
kayu putih [minyak esensial]; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum
dan aroma; minyak wangi; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk
mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:18:03
540   EtiketJID2021091886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Amir Hamzah No. 34 C Blok C No. 34, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan
Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124

PT. MUSA SAMUDRA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa penyediaan permainan

komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; 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, menyediakan game komputer online;
Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video; Mengorganisir
kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan informasi
hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Publikasi dan penyediaan permainan
komputer; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi game komputer online; hiburan; informasi yang berkaitan dengan
hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; 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 penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa
permainan yang disediakan secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel lainnya;
memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan informasi online terkait dengan game
komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan
permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; mengatur dan mengadakan kompetisi untuk para pemain
permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara
untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; menyediakan game komputer online dan game
interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan permainan
video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan video online
[layanan hiburan]; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan
publikasi elektronik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui
Internet; penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan
publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:21:47
540   EtiketJID2021091887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bunga Mawar Gg. Bunga Mawar XV B No. 8, PB Selayang II, Medan Selayang,
Medan., Kota Medan, Sumatera Utara, 20131

Juliana Edita Simarmata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JS Premiere by Juliana S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
penjualan parfum dan wewangian; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan iklan yang berkaitan
dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; 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 parfum; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion
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rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu,
kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap
kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan 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-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; penjualan ritel dan
grosir parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:22:02
540   EtiketJID2021091888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi elektronik

informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi poster, kartu ucapan,
selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan dan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:24:33
540   EtiketDID2021091889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Plaza 5 Blok A No. 6, Jl. Margaguna Raya, RT 004/ RW 011, Kelurahan
Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140

PT Deltadata Mandiri
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APM DELTADASH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan analisis bisnis intelijen bisnis dan

pengumpulan serta analisis data bisnis; perangkat lunak komputer yang 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 sosial manajemen dan
publikasi media dan analisis bisnis; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk
memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:24:53
540   EtiketJID2021091890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT GoTo Gojek Tokopedia

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 :

: FINANSIAP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet

berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform
perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer untuk
layanan perbankan dan keuangan; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik;
Jasa penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi e-commerce; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi
komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet,
dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan E-commerce, yaitu,
menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk
transaksi e-commerce; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan
menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur
perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang,
informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Membangun
platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan
elektronik; Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu
kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio,
semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita,
riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan menggunakan
teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik;
hosting platform e-commerce di Internet; 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 layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); konsultasi IT  di bidang manajemen hubungan pelanggan,
keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi
dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
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pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan
sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan jasa otentikasi
pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk transaksi e-commerce;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana elektronik
dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan pengguna
untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan
penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi
hutang; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga
melalui teknologi manajemen hubungan pelanggan customer relationship management CRM; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan;
menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi
keuangan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk layanan pemeliharaan keuangan yang
berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak
perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan,
kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi
pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dalam pertukaran keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan
jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung
parameter terkait dengan transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan, untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku
besar (ledgers) publik yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak untuk
menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan pembuktian keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi
keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; 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; merancang, membuat dan memelihara situs web
perdagangan elektronik untuk orang lain; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce;
pemrograman komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
penyewaan perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan;
penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak platform buku
besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; 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

23/12/2021 19:31:54
540   EtiketJID2021091891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dewi Kamaratih Soeharto S.H.
Assegaf Hamzah & Partners   Gedung Capital Place Level 36 & 37   Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav 18

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang

berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
hukum; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyiapan laporan hukum===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:33:26
540   EtiketDID2021091892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bunga Mawar Gg. Bunga Mawar XV B No. 8, PB Selayang II, Medan Selayang,
Medan., Kota Medan, Sumatera Utara, 20131

Juliana Edita Simarmata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pewangi

badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bubuk pewangi anti bau badan; colognes, parfum dan
kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; eau de toilette; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; esens
kayu putih [minyak esensial]; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum
dan aroma; minyak wangi; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk
mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:34:29
540   EtiketJID2021091893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG PLAZA MUTIARA LANTAI 8, JALAN DR. IDE ANAK AGUNG GDE
AGUNG KAVLING E. 1. 2 NOMOR 1 & 2, RT 007 RW 002, KELURAHAN
KUNINGAN TIMUR, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

PT CAHAYA YASHA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOLLA RISOLA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HOLLA RISOLA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, COKELAT, BIRU MUDA dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara

online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:36:37
540   EtiketDID2021091894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway,
168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong

Hyakunousha International Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Triangle Device
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa

restoran dan katering; layanan bar dan restoran; layanan kafe dan kafetaria; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===
===Beras; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sushi; beras merah; biskuit-biskuit; bubuk
pengembang; cuka; es; es yang dapat dimakan; garam; gula; kerupuk nasi; kue beras; madu, madu sirup; makanan beku
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; moster;
nasi goreng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; onigiri [bola nasi]; produk nasi untuk makanan; ragi*; rempah-rempah;
saus [bumbu]; tapioka dan sagu; tepung beras; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:37:18
540   EtiketDID2021091895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lebak Timur 5-A/Kav-15, Surabaya
FABIANI ANGGA PRANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRISTAR TECH KOREA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; layar; tali pengepakan; tali terpal terbuat dari

bahan tekstil sintetis; tali untuk tenda; tenda dan terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi
plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:38:01
540   EtiketDID2021091896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu identitas magnetik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data,

dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum;
lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; program komputer; rekaman suara dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:41:08
540   EtiketJID2021091897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway,
168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong

Hyakunousha International Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata
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Nama Merek
:
: OMUSUBI

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa

restoran dan katering; layanan bar dan restoran; layanan kafe dan kafetaria; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:44:05
540   EtiketDID2021091898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:48:29
540   EtiketDID2021091899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:49:16
540   EtiketDID2021091900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cimone Permai 1 Blok 8 No. 202 A, RT.008/RW.007, Kel. Cimone, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Banten

SONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIG RIVET + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 6
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Gerendel dari logam; Grendel pengunci;
Grendel pintu dari logam; Kawat besi; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kunci dari logam; Mur mata; Paku; Paku
[brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung
[paku]; Paku potong; Paku tapal kuda; Perlengkapan logam untuk jendela; Rel dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup
gypsum; Sekrup jangkar dinding; Tiang dari logam; bahan bangunan dari logam; baja kawat paku; barang-barang dari besi;
baut baja mata; baut cincin; baut logam; baut mata; baut, flat; cincin  mur aluminium; engsel dari logam; engsel jendela logam;
engsel pintu logam; fitting logam untuk membangun; gembok; gembok logam; kait logam; katrol logam, selain untuk mesin;
kawat; kawat aluminium; kawat baja; kawat beton; kunci gembok; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci pintu logam, non-
listrik; pagar kawat logam; paku keling logam; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; perlengkapan pintu dari
logam; rel baja; ring sekrup dari logam; sekrup logam; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; tarikan laci logam;
tiang-tiang logam; window rel logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:53:05
540   EtiketJID2021091901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway,
168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong

Hyakunousha International Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Triangle Device and OMUSUBI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa

restoran dan katering; layanan bar dan restoran; layanan kafe dan kafetaria; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:54:08
540   EtiketDID2021091902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; jaket; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:56:17
540   EtiketJID2021091903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 19:58:29
540   EtiketJID2021091904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:00:13
540   EtiketDID2021091905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Maccini Sawah No.31, RT.005/RW.005, Kelurahan Maccini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Afif Giffari.R

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna Background denim, warna kata putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; baju; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju olah raga; celana untuk olahraga; jaket [pakaian]; kaos kaki;

pakaian dalam olah raga; setelan untuk olah raga; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:01:43
540   EtiketJID2021091906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi elektronik

informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi poster, kartu ucapan,
selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan dan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:07:06
540   EtiketJID2021091907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Qiyam Perwira Buana S.Sos
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang

berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
hukum; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:07:14
540   EtiketJID2021091908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gandhi No. 11 - 15 Medan, RT/RW. 000/000, Kel. Sei Rengas I , Kec. Medan
Kota, Kota. Medan , Kota Medan, Sumatera Utara, 20214

JESSLYN WIRAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIANNROSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; 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;
jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema
keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan 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; layanan branding perusahaan; layanan pemasaran dan
branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio
online melalui situs web; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; pembuatan dan pembaruan
materi iklan; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi
iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:07:43
540   EtiketJID2021091909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Cyber Orchid Town House Blok B No. 1 RT 006 RW 015 Kelurahan Beji
Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat 16421, Kota Depok, Jawa Barat,
16421

VERA SEPTAWEDYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DALOM PRABU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan

eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran
(ritel); Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Toko makanan online; jasa penjualan makanan dan
minuman; jasa-jasa perdagangan online; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai
barang konsumsi; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; menyediakan jasa pemesanan secara online
melalui komputer; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); perdagangan barang; perdagangan online; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:13:41
540   EtiketDID2021091910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palem F10, Taman Bukit Lagadar, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40216

PT Bentara Tabang Nusantara

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 :

: IRIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===drone; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-

UAS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:14:19
540   EtiketJID2021091911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Teuku Umar Simpang Enam, Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali, 80113

PT. BALI SURYA DEWATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKASAKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa kedai kopi; Kafetaria; Layanan bar minuman anggur; Layanan restoran yang

diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; jasa katering
bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kopi dan jus bar; pelayanan ruang minum; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:14:42
540   EtiketJID2021091912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Teuku Umar Simpang Enam, Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali, 80113

PT. BALI SURYA DEWATA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKASAKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan diskotik; layanan gimnasium; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi;

organisasi acara dan disko tari===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:15:24
540   EtiketDID2021091913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu identitas magnetik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data,

dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum;
lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; program komputer; rekaman suara dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:16:45
540   EtiketDID2021091914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Rama Raya Komp Griya Bahagia E-VI 9-10 RT 005 RW 001 Kelurahan Alang-
alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan 30154, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30154

SUHANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JEVANYA & GIVANNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Kuning Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk spekulas; Kemplang; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue semprong; Kue-kue; Makanan berbahan dasar

tepung; Rempeyek; Roti bagelan; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Stik Keju; brownies; kue basah; kue kastangel; kue nastar;
kue pastry; kue putri salju; kue, biskuit, kue kering; makanan dari jagung; puff pastry (roti); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:21:22
540   EtiketDID2021091915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:24:00
540   EtiketDID2021091916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palem F10, Taman Bukit Lagadar, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40216

PT Bentara Tabang Nusantara

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 :

: OMNIBE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===drone; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-

UAS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:26:15
540   EtiketDID2021091917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Samudera Indonesia Blok E-3 No. 06 RT 002 RW 006 Kelurahan Depok
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat 16431, Kota Depok,
Jawa Barat, 16431

ARI MARLIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Cokelat Tua, Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Onde; Kue kering (pastri); Kue-kue; Pasta; donat; kue bolu; kue sus; pastel; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:26:47
540   EtiketDID2021091918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Permta Cikunir Blok A4 No.6 RT.001 RW.014 Kelurahan Jaka Mulya , kode
pos 17146, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17146

Ratna Kusumaningrum SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : RAYNA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : SALEM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:27:36
540   EtiketJID2021091919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Teuku Umar Simpang Enam, Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali, 80113

PT. BALI SURYA DEWATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKASAKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa spa kesehatan; Klinik medikal; layanan klinik kesehatan; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);

memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan layanan kebugaran
(wellness)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:32:10
540   EtiketDID2021091920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palem F10, Taman Bukit Lagadar, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40216

PT Bentara Tabang Nusantara

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 :

: RAYBE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===drone; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-

UAS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:32:59
540   EtiketDID2021091921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:38:01
540   EtiketDID2021091924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; jaket; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:41:31
540   EtiketJID2021091925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:44:06
540   EtiketJID2021091926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===transmisi informasi elektronik nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:49:09
540   EtiketJID2021091927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners
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12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Publikasi elektronik

informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi poster, kartu ucapan,
selebaran, pamflet, literatur promosi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan pendidikan dan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:51:23
540   EtiketDID2021091929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP 30
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:53:59
540   EtiketJID2021091931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kharis Sucipto SH
Assegaf Hamzah & Partners  Capital Place, Level 36 & 37  Jl. Gatot Subroto, Kav.
18, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang

berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
hukum; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
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peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 20:58:21
540   EtiketJID2021091932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampus A Universitas Trisakti Gedung L Lt. 1 Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440

PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI

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 :

: PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan

pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan amal,
yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Seminar,
konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; hiburan
dan kegiatan olahraga; 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; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang
teknologi dan inovasi; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan
simposium; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; 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 untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; 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 materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyelenggarakan turnamen
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi
acara olahraga untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan
seminar-seminar; 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; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan
dana amal; perkumpulan alumni sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:00:02
540   EtiketDID2021091933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TUNAK MALANG, DESA UNGGA, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat

SARINDA FARID RIZKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UC CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CRAFT BERARTI KERAJINAN ATAU KRIYA
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, GRADIASI GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 14
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510 Uraian Barang/Jasa : ===cincin (perhiasan); gelang (perhiasan); gelang perak; kalung perak; liontin (perhiasan); ornamen perak pada perhiasan;
peniti hias bros (perhiasan); peniti hias bros batu berharga (perhiasan); perhiasan; perhiasan kostum; perhiasan perak;
perhiasan untuk tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:02:31
540   EtiketDID2021091934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Glodogan Indah, Jalan Proklamasi II No. A-58, RT02 RW07, Glodogan,
Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, 57426, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Riza Lis Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bajuboo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bajubu
591 Uraian Warna : Putih dan Abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster menyusui; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; baju hamil; baju hamil bersalin; pakaian hamil; pakaian yaitu,

bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:08:54
540   EtiketDID2021091936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: REMBITAN IV, KELURAHAN REMBITAN, KEC. PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

SAMSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGET PACU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, COKLAT, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:16:41
540   EtiketDID2021091938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Sulaiman No.52RT.9/RW.10, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13210

Fazal Muhammad, Ruben Alexandro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joysicles
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 'Joy - Kebahagiaan' 'sicles- dari kata popsicles yang artinya es loli/es krim stik' disambung menjadi
Joysicles yaitu es krim stik penuh kebahagiaan

591 Uraian Warna : Tulisan berwarna Coklat Tua dengan latar kuning gading/emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; 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 perekat untuk makanan; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
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daging); Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk es krim; Bubur dengan bahan dasar susu
untuk makanan; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cone snack
[makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; 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; 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; Gandum giling untuk makanan manusia; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Glasir dan
isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Gula
tetes untuk makanan; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar
utama pasta; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Madu untuk
Makanan manusia; 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
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; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman es krim; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pati
termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan
dan / atau minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Produk makanan berbahan dasar beras,
tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan,
rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es
krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding (makanan penutup); Ramuan beraroma untuk makanan; Saus untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan
karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Serbat (es
yang dapat dimakan); Snack Bar (Makanan); Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Teh herbal untuk pengunaan dalam
makanan; Teh hitam es; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan;
Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung kental buat makanan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung
untuk makanan; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Yogurt beku (es yang dapat
dimakan); Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung
es krim]; aroma untuk makanan/kue; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan
makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengental untuk makanan; bahan
pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; balok es; bar energi dan makanan ringan berbahan
dasar gandum dan cokelat; batang es buah; batangan es susu; beras plumula untuk makanan; bibit gandum untuk makanan
manusia; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk campuran es teh; bubuk untuk membuat
es krim; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu
makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai
makanan ringan; campuran es krim; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran
untuk membuat serbat [es]; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; custard [makanan penutup panggang]; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak
malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk membumbui bahan makanan; 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 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 makanan; 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 yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak
esensial; garam untuk mengawetkan bahan makanan; glasir untuk makanan; gluten yang diolah sebagai bahan makanan;
gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; intip (makanan terbuat dari nasi yang di
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goreng); jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; kue es; kue es krim; kue untuk makanan
ringan; kunyit untuk makanan; madu untuk makanan dan minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; 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 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; 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; maltosa untuk makanan; menir untuk makanan manusia; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan
cair]; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan
dasar teh; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari
sweet adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; pengganti es krim; penyedap
makanan, selain minyak esensial; 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
buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak
esensial; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk
makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk
makanan manusia; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; sandwich es krim; saus untuk es krim;
sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-
bijian; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; serbat [es]; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman;
sirup pati untuk makanan dan minuman; sorbet (es); sorbet [es]; taburan praline untuk digunakan pada es krim; tamale
(Makanan khas Amerika Tengah); tapioka untuk makanan; 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; tepung
kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan
bahan dasar susu dan topping kacang; tostadas (makanan khas Mexico); wafer es krim; yoghurt beku (es permen); yogurt
beku [es gula]; zat pengikat berbasis pati untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:17:56
540   EtiketDID2021091939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SINTUNG BARAT, KEL. SINTUNG, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat

LALU MUH. SYAFE'I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DK1
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, kue pastry dan gula-gula===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:18:41
540   EtiketJID2021091940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; penyediaan informasi produk dan

jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:21:15
540   EtiketDID2021091941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bahari Raya No. 49, Cilandak Barat, Cilandak - Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

AHMAD JANAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Barisan
591 Uraian Warna : Emas (Gold) dan Putih (Hitam hanya sebagai background saja agar putihnya terlihat, hitam bukan bagian dari logo)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Sabun Mandi;

Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan parfum dan perasa/aroma; balsem, selain untuk keperluan medis; batu
tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau de parfum; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; kain dan
kertas abrasif; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; lilin
boot; lilin mobil; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion
untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk
mandi; minyak esensial aromatik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; parfum; parfum
air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air
toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta abrasif; pelembab
anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; 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; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sachet parfum; sediaan abrasif; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
semir boot; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat
kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:22:56
540   EtiketDID2021091942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP 40
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:24:21
540   EtiketDID2021091943

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. Jokevin Prasetyadhi

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 :

: Orange, Hijau, Dasar Hitam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JUICERUM = Merupakan suatu penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim
kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp;
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Vitamin C serum; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh,
krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:25:03
540   EtiketDID2021091944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Halaman 592 dari 808



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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; Masker wajah (pakaian); Tutup kepala; alas kaki; celana; kaos kaki; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan;

seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:25:51
540   EtiketJID2021091945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung SCTV Tower, Senayan City Lt. 16, Jl. Asia Afrika Lot 19, RT004/RW002,
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT OMNI INTIVISION

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 :

: XTV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi direktori telepon; Jasa isi ulang pulsa telepon elektronik.; Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa komunikasi;

Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi frekuensi radio; Jasa komunikasi informasi; Jasa komunikasi melalui telepon selular;
Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan panggilan telepon; Jasa
komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi untuk transmisi elektronik atas pesan dan data;
Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan informasi
komputer global; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat
elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa penerimaan pesan; Jasa penerusan pesan; Jasa
pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa
pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa
pengiriman informasi melalui telepon; Jasa pengiriman informasi pada papan buletin; Jasa pengiriman komunikasi jaringan
serat optik; Jasa pengiriman pesan; Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa pengiriman pesan
suara; 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 ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan
akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa
penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
mengirimakan dan menyebarkan berbagai informasi; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan akses pengguna ke jaringan data;
Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan informasi petunjuk
telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk pelanggan; Jasa penyediaan
informasi telekomunikasi; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa penyediaan
konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan
layanan; 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
penyediaan tautan komunikasi yang dapat mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global yang lain; Jasa
penyewaan kotak surat elektronik; 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 pertukaran data elektronik; Jasa
pesan elektronik; Jasa pesan suara; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa surat elektronik; Jasa
telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan
pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Jasa transmisi data dan
penyiaran data; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Jasa transmisi komunikasi; Jasa
transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Jasa-jasa akses telekomunikasi; Jasa-jasa komunikasi
dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online, keterlibatan
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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 orbit transfer satelit; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu
penyediaan sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa perutean (routing) telekomunikasi; Jasa-jasa
telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Jasa-jasa telekomunikasi suara seluler ruang
angkasa dan data; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar
visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa
telekomunikasi, yaitu transmisi suara dan data melalui jaringan satelit; 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; Komunikasi antara computer; Komunikasi data; Komunikasi melalui
unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa
penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem operasi satelit parabola; Layanan Komunikasi
Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu
Layanan Jaringan Digital [ISDN]; 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 kantor berita untuk
transmisi elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui
Internet; 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 antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
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 konferensi telepon; 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
konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; 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
obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal
dan jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; 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 dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan
pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti
lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi
(hotspot); 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 pesan suara
elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman
(transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan;
Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi
yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan
telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; 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, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; 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 telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan transmisi
data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan transmisi video; Layanan video dan berbagi data
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peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet; Layanan
video telepon; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet;
Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan
data secara elektronik; Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Mengelola jaringan komunikasi
untuk orang lain, yaitu transmisi data dan suara melalui jaringan komunikasi elektronik; Mengirim Pesan Elektronik yang
berkaitan dengan Dompet Ponsel; Menyampaikan pesan [elektronik]; Menyediakan akses banyak penguna ke jaringan
informasi komputer global dalam bidang perawatan kesehatan; Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain;
Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; Menyediakan akses ke
jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses
ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk
melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari;
Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan
mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi
pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan koneksi telekomunikasi ke sistem dan jaringan
komputer jarak jauh; Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan kabel; 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; Menyediakan saluran media baru;
Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengelolaan dengan mempergunakan
peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman informasi online; Pengiriman informasi ruang obrolan; Pengiriman pesan elektronik; Pengiriman pesan
melalui jaringan komputer; Pengiriman pesan, data, dan dokumen secara elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan
menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke basis
data komputer; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke jaringan komputer global
melalui terminal komputer; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Penyediaan akses ke platform dan portal
internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan akses mudah ke database informatik on-line,
khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses
telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi
finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global; Penyediaan dan penyewaan waktu akses ke basis data
komputer; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet;
Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan
layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; 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.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang
dapat diunduh; Penyewaan alat penyimpan pesan; Penyewaan aparatus-aparatus komunikasi; Penyewaan dan penyewaan
lebih lanjut pada pihak ketiga (sub-leasing) untuk kapasitas kabel data (bandwith) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun
pemancar bumi ke satelit (uplink); Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili;
Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyewaan waktu akses
ke database komputer melalui internet; 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; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Secara sinkron memainkan TV
(Synchronously play TV ) pada jaringan komunikasi global; Sistem operasi panggilan; 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;
Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; Transmisi Katalog Elektronik; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi
dan penerimaan melalui radio; Transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui jaringan komputer; Transmisi data dan
suara melalui jaringan nirkabel satelit; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia melalui terminal komputer;
Transmisi data untuk orang lain; 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 elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas
informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi
perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer
global; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik; Transmisi
informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel dengan menggunakan teknologi satelit untuk
pihak ketiga; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan
komunikasi lainnya secara elektronik; Transmisi suara dan gambar melalui satelit; Transmisi telekomunikasi untuk
perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; akses ke konten, situs web,
dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara profesional
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medis mengenai perawatan pasien, penggunaan alat medis dan obat-obatan; cloud, keamanan, dan layanan terkelola jaringan
yang dikelola; datacasting; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran radio; informasi siaran televisi;
informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan
keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan interkoneksi komputer; interkomunikasi komputer; internet broadband dan
layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa broadband; jasa
fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file
elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan pertukaran data elektronik
[EDI]; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui
kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan 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 informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi
yang memungkinkan koneksi ke jaringan; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat
wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel; jasa komunikasi; jasa komunikasi 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 konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-
peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon
atau sarana komunikasi elektronik lainnya; 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 pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; 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; jasa telekomunikasi melalui
jaringan komputer yang berhubungan dengan komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi untuk
telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah
ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat
mengenai operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; 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 transmisi data komputer; jasa transmisi sinyal lokasi satelit; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara
para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa transmisi digital dan satelit; 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 komunikasi telefoni (telephony); 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, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi;
kantor berita; kartu ucapan daring [transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; komputer
membantu pengiriman pesan; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer membantu pengiriman pesan,
data, dan gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi data, pesan, dan gambar; komputer
membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi; komputer membantu transmisi informasi dan gambar;
komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi data melalui email; komunikasi data melalui surat elektronik; komunikasi
dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan faksimili;
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komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan komputer dan perangkat elektronik
seluler; komunikasi dengan menggunakan gelombang Hertz; komunikasi dengan satelit; komunikasi dengan sistem surat
elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen
elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet;
komunikasi faksimili; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi jaringan dengan nilai tambah;
komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan data melalui komunikasi jaringan elektronik; komunikasi jaringan
serat optik; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; komunikasi konferensi video; komunikasi melalui berbagai
fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet;
komunikasi melalui jaringan komunikasi elektronik; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui
jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; komunikasi melalui jaringan
telekomunikasi multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR]; komunikasi melalui
serat optik; komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon menggunakan jalur internet;
komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui terminal komputer analog dan
digital; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit; komunikasi melalui transmisi radio,
telegraf, telepon dan televisi; komunikasi ponsel; komunikasi radio; komunikasi radio broadband; komunikasi radio seluler;
komunikasi seluler; komunikasi telegraf; komunikasi telematik melalui terminal komputer; komunikasi telepon; komunikasi
terminal komputer; konektivitas internet; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman suara, data, dan dokumen
melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi di bidang komunikasi; konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi;
konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio,
teks  dan data visual; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan
Wireless Private Exchange Exchange [PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses jaringan komputer
disediakan melalui metro Ethernet; layanan akses ke jaringan komputer; layanan akses telekomunikasi; layanan akses
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan 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 cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi; layanan gateway
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan informasi telekomunikasi;
layanan jaringan; layanan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan kantor berita; layanan kawat; 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;
layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud untuk jaringan
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat elektronik; layanan
komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan
melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi
elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual;
layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi
komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP,
layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan
komunikasi penerbangan; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi
telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh;
layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi video, yaitu transmisi elektronik dari klip video; layanan komunikasi
yang disediakan melalui Internet; layanan komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar visual melalui
jaringan komunikasi global; layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan
konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan
konsultasi dan nasihat terkait dengan komunikasi data dan jaringan komunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan konsultasi,
informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; 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 olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan
olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio;
layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan
suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan
panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan
penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan
transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan
telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke
Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi,
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telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori; 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 perburuan garis; layanan
pertukaran data elektronik; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan perutean dan
sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan pesan
singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara
telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan pesan telepon; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan siaran televisi
untuk telepon seluler; 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 surat elektronik; layanan surat elektronik dan kotak surat; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan
komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan
melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet;
layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan
digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan
telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar;
layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan,
informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; 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, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi
dan konferensi video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan
telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon
lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio
seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau
tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan
teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi audiovisual;
layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator
jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi
elektronik dan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara;
layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol
internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan
data; layanan transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat
tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk
penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer
atau melalui internet; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik; layanan
videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk komunikasi; membantu pengambilan
keputusan mentransmisikan informasi melalui komunikasi data; memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur
telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel;
memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang
siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memberikan
pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan
elektronik; mentransmisikan informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; mentransmisikan informasi melalui sistem
komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet;
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menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband serat optik; 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 dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer; menyediakan akses
dan waktu lising akses untuk jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan
akses ke berbagai basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak jauh;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data
di jaringan komputer; menyediakan akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet;
menyediakan akses ke database; 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 dan informasi melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke
database di jaringan komputer; menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan
online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio
visual di bidang kepentingan umum/yang 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 komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating);
menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik
yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem
telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; 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 informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan
akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke
internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke jaringan
komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan komputer global;
menyediakan akses ke jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan
ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database
online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses ke
pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform
Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-
commerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan
akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal
web; menyediakan akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke ruang obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan
forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke
situs dalam jaringan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan
perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi
Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses ke situs web musik
digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita;
menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan akses
kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan
informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan akses
melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi
termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses multi-
pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global
untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; 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; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke
informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke
informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke mesin
pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang
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berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke
program komputer di jaringan data; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses telekomunikasi
daring dan tautan ke internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses telekomunikasi ke basis data dan internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan basis data
komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan
chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up
banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan
pengguna komputer lain; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan 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 dalam bidang telekomunikasi;
menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan komunikasi data; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan
komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan koneksi komunikasi elektronik;
menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet
dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet dan basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi internet;
menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal;
menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data;
menyediakan layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pengalihan sentral
untuk jaringan komunikasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online
yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global
lainnya; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; 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
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di 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)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; 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 Internet, forum
Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik;
menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; 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 saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan sambungan telekomunikasi dari
kendaraan bermotor ke stasiun pusat; 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; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui
jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu
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peristiwa; menyediakan transmisi data elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi data, informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; netcasting
[siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan; pemantauan, pengorganisasian dan analisis
informasi panggilan; pengecoran kabel; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman berita; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara
elektronik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar dan foto secara
elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi secara telematik; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan
yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran
(streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital
melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui
telepon seluler; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan;
pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile;
pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan
melalui telepon dan faksimili; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan
secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui
telepon seluler dan perangkat seluler; pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer;
pengiriman pesanan elektronik untuk toko bunga; pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; 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 jaringan dan saluran televisi; pengoperasian jaringan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengoperasian peralatan
penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian peralatan telekomunikasi; pengoperasian sistem
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengumpulan dan pengiriman
pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia
akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia 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 informasi mengenai telekomunikasi;
penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; 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; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke basis data interaktif untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan pelanggan perihal perjalanan,
kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; penyediaan akses ke basis data komputer di bidang jejaring sosial
dan pengenalan sosial; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke
jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B)
yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform
Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan produsen; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses ke situs web di
internet untuk tujuan jejaring sosial; 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 akses pengguna ke jaringan komputer global; 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
informasi yang berkaitan dengan komunikasi data (termasuk penyediaan informasi melalui jaringan komunikasi nirkabel atau
kabel); penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan koneksi
telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau
multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi melalui terminal komputer; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline
telepon dan pusat panggilan; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX
[pertukaran cabang swasta] domestik; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet; penyediaan
layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status
telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; 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; penyediaan waktu akses ke
situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi;
penyewaan alat dan instrumen komunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan alat dan
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instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan
peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik
telepon; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas
telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan modem; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi
komputer; penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran;
penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan peralatan siaran televisi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan alat faksimili; penyewaan
peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan komunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan
smartphone; penyewaan waktu akses ke basis data informasi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database
videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer; penyewaan
waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan waktu akses
ke server database; 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
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; perekrutan, penyewaan dan penyewaan alat komunikasi; perpesanan store-and-forward elektronik;
persewaan telepon; pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat
diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis data melalui jaringan
telekomunikasi; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer
dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik;
pesan numerik; pesan singkat; pesan teks digital; pesan video; podcasting; pos elektronik; presentasi dan distribusi audio,
video, gambar diam dan bergerak serta data; rental/ sewa dan leasing aparatus/ instalasi/ instrumen/ dan peralatan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; ruang obrolan virtual yang
didirikan melalui pesan teks; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran telekomunikasi
untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,
konser dan program radio; 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 musik; siaran program radio; 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; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; 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
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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; surat elektronik dan layanan pesan; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk
halaman web); telekomunikasi informasi (termasuk halaman web) program komputer dan data lainnya yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program
komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif; telekomunikasi melalui jaringan peer-to-peer; telekomunikasi radio;
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi, selain penyiaran;
telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; telekonferensi video; teleprinting; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data digital
melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data elektronik; transfer
data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer data melalui
telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi sinyal data; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui
protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik; transfer
informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui jaringan komputer; 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 aliran data; 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 berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi
dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan distribusi data
melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; 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 suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; 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; transmisi data antara sistem komputer berjaringan;
transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna
komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi data dan file suara melalui surat elektronik; transmisi data dan
informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi oleh
komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi;
transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui
Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik melalui tautan
satelit; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur
ISDN; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui
jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data
melalui satelit; transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual
yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
transmisi data secara elektronik; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang terkomputerisasi;
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 data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan,
informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi data, suara, dan
gambar; transmisi data, suara, dan gambar melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi dokumen secara elektronik;
transmisi dokumen yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
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 dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; 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 dari komunikasi faksimili dan
data yang menampilkan enkripsi dan dekripsi; transmisi elektronik dari pesan dan data instan; transmisi elektronik dari
program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file
multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara
pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto
melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer
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global; transmisi elektronik komunikasi faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari
sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna
internet; transmisi elektronik pesan instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi
dan pengiriman data yang dipulihkan; transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet;
transmisi foto secara elektronik; transmisi foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui
Internet; transmisi gambar secara elektronik; transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi grafis secara elektronik melalui
komputer; transmisi informasi; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi basis data
melalui jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan kebersihan; transmisi informasi dengan
kode telematik; transmisi informasi di bidang audio-visual; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital;
transmisi informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui
jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan
telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui
komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu
pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui
sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh
teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi
tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan komputer global;
transmisi informasi, termasuk halaman web, program komputer dan data lainnya; transmisi jaringan gambar, sinyal dan data;
transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu ucapan online; transmisi komunikasi terenkripsi; 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 musik digital; transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data
satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan
komputer; transmisi pesan dengan telephon pintar; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan melalui Internet; transmisi
pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh teletypewriter; transmisi pesan satelit;
transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; 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 pesan/ gambar
melalui seluler dan internet; transmisi pesanan elektronik; transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio; 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 radio; transmisi radio dan televisi; transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual
melalui jaringan; transmisi satelit; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal
darurat; transmisi sinyal data; transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik;
transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara
dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar
melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, data, dan / atau gambar;
transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan digital; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis
melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi suara,
gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan
data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan; transmisi suara, video, dan informasi;
transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks; transmisi teks melalui Internet; transmisi telegram; transmisi televisi;
transmisi televisi kabel; transmisi telex; 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 webcast; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data;
transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; 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; transmisi 
suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===
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Nama Merek : LATTE TV
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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 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
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,
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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 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 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
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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 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-
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 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
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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 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 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 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
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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,
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 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,
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; 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
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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 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 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 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; 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
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
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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, 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 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
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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; 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 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,
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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 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; 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; 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
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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; 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 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
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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 sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
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;
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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,
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
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
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disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan 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
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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 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
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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;
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; 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;
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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
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
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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;
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 hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan 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
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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
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 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 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
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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 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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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 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, 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; 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
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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;
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
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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;
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

23/12/2021 21:31:42
540   EtiketDID2021091946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chandra M. Hamzah S.H.
Capital Place, Level 36 & 37,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===koper; payung; tas *; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:33:04
540   EtiketDID2021091947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP 50
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:35:57
540   EtiketJID2021091948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

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 :

: LATTE TV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi direktori telepon; Jasa isi ulang pulsa telepon elektronik.; Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa komunikasi;

Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi frekuensi radio; Jasa komunikasi informasi; Jasa komunikasi melalui telepon selular;
Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan panggilan telepon; Jasa
komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi untuk transmisi elektronik atas pesan dan data;
Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan informasi
komputer global; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat
elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa penerimaan pesan; Jasa penerusan pesan; Jasa
pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa
pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa
pengiriman informasi melalui telepon; Jasa pengiriman informasi pada papan buletin; Jasa pengiriman komunikasi jaringan
serat optik; Jasa pengiriman pesan; Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa pengiriman pesan
suara; 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
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elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi;
Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi
lain; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan
komputer untuk mengirimakan dan menyebarkan berbagai informasi; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan
elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan akses pengguna ke
jaringan data; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan
informasi petunjuk telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk pelanggan; Jasa
penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa
penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang
dan layanan; 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
penyediaan tautan komunikasi yang dapat mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global yang lain; Jasa
penyewaan kotak surat elektronik; 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 pertukaran data elektronik; Jasa
pesan elektronik; Jasa pesan suara; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa surat elektronik; Jasa
telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan
pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Jasa transmisi data dan
penyiaran data; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Jasa transmisi komunikasi; Jasa
transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Jasa-jasa akses telekomunikasi; 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 orbit transfer satelit; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu penyediaan sambungan
telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa perutean (routing) telekomunikasi; Jasa-jasa telekomunikasi satelit;
Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Jasa-jasa telekomunikasi suara seluler ruang angkasa dan data; Jasa-
jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar visual, dan informasi
lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi
suara dan data melalui jaringan satelit; 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; Komunikasi antara computer; Komunikasi data; Komunikasi melalui unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa penasehat terkait dengan layanan
telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem operasi satelit parabola; Layanan Komunikasi Pribadi; Layanan Komunikasi
nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu Layanan Jaringan Digital [ISDN];
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 kantor berita untuk transmisi elektronik; Layanan
komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; 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 antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang
berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan
komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; 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 konferensi telepon; 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 konsultasi,
informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; 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 obrolan
melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal dan
jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; 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
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penyelenggaraan acara secara online; Layanan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan
pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti
lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi
(hotspot); 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 pesan suara
elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman
(transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan;
Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi
yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan
telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; 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, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; 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 telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; 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; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet;
Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan
data secara elektronik; Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Mengelola jaringan komunikasi
untuk orang lain, yaitu transmisi data dan suara melalui jaringan komunikasi elektronik; Mengirim Pesan Elektronik yang
berkaitan dengan Dompet Ponsel; Menyampaikan pesan [elektronik]; Menyediakan akses banyak penguna ke jaringan
informasi komputer global dalam bidang perawatan kesehatan; Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain;
Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; Menyediakan akses ke
jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses
ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk
melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari;
Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan
mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi
pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan koneksi telekomunikasi ke sistem dan jaringan
komputer jarak jauh; Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan kabel; 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; Menyediakan saluran media baru;
Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengelolaan dengan mempergunakan
peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman informasi online; Pengiriman informasi ruang obrolan; Pengiriman pesan elektronik; Pengiriman pesan
melalui jaringan komputer; Pengiriman pesan, data, dan dokumen secara elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan
menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke basis
data komputer; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke jaringan komputer global
melalui terminal komputer; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Penyediaan akses ke platform dan portal
internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan akses mudah ke database informatik on-line,
khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses
telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi
finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global; Penyediaan dan penyewaan waktu akses ke basis data
komputer; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet;
Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan
layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; 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.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang
dapat diunduh; Penyewaan alat penyimpan pesan; Penyewaan aparatus-aparatus komunikasi; Penyewaan dan penyewaan
lebih lanjut pada pihak ketiga (sub-leasing) untuk kapasitas kabel data (bandwith) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun
pemancar bumi ke satelit (uplink); Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili;
Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyewaan waktu akses
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ke database komputer melalui internet; 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; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Secara sinkron memainkan TV
(Synchronously play TV ) pada jaringan komunikasi global; Sistem operasi panggilan; 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;
Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; Transmisi Katalog Elektronik; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi
dan penerimaan melalui radio; Transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui jaringan komputer; Transmisi data dan
suara melalui jaringan nirkabel satelit; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia melalui terminal komputer;
Transmisi data untuk orang lain; 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 elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas
informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi
perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer
global; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik; Transmisi
informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel dengan menggunakan teknologi satelit untuk
pihak ketiga; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan
komunikasi lainnya secara elektronik; Transmisi suara dan gambar melalui satelit; Transmisi telekomunikasi untuk
perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; akses ke konten, situs web,
dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara profesional
medis mengenai perawatan pasien, penggunaan alat medis dan obat-obatan; cloud, keamanan, dan layanan terkelola jaringan
yang dikelola; datacasting; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran radio; informasi siaran televisi;
informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan
keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan interkoneksi komputer; interkomunikasi komputer; internet broadband dan
layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa broadband; jasa
fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file
elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan pertukaran data elektronik
[EDI]; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui
kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan 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 informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi
yang memungkinkan koneksi ke jaringan; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat
wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel; jasa komunikasi; jasa komunikasi 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 konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-
peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon
atau sarana komunikasi elektronik lainnya; 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 pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; 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; jasa telekomunikasi melalui
jaringan komputer yang berhubungan dengan komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi untuk
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telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah
ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat
mengenai operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; 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 transmisi data komputer; jasa transmisi sinyal lokasi satelit; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara
para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa transmisi digital dan satelit; 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 komunikasi telefoni (telephony); 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, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi;
kantor berita; kartu ucapan daring [transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; komputer
membantu pengiriman pesan; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer membantu pengiriman pesan,
data, dan gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi data, pesan, dan gambar; komputer
membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi; komputer membantu transmisi informasi dan gambar;
komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi data melalui email; komunikasi data melalui surat elektronik; komunikasi
dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan faksimili;
komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan komputer dan perangkat elektronik
seluler; komunikasi dengan menggunakan gelombang Hertz; komunikasi dengan satelit; komunikasi dengan sistem surat
elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen
elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet;
komunikasi faksimili; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi jaringan dengan nilai tambah;
komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan data melalui komunikasi jaringan elektronik; komunikasi jaringan
serat optik; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; komunikasi konferensi video; komunikasi melalui berbagai
fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet;
komunikasi melalui jaringan komunikasi elektronik; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui
jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; komunikasi melalui jaringan
telekomunikasi multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR]; komunikasi melalui
serat optik; komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon menggunakan jalur internet;
komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui terminal komputer analog dan
digital; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit; komunikasi melalui transmisi radio,
telegraf, telepon dan televisi; komunikasi ponsel; komunikasi radio; komunikasi radio broadband; komunikasi radio seluler;
komunikasi seluler; komunikasi telegraf; komunikasi telematik melalui terminal komputer; komunikasi telepon; komunikasi
terminal komputer; konektivitas internet; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman suara, data, dan dokumen
melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi di bidang komunikasi; konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi;
konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio,
teks  dan data visual; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan
Wireless Private Exchange Exchange [PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses jaringan komputer
disediakan melalui metro Ethernet; layanan akses ke jaringan komputer; layanan akses telekomunikasi; layanan akses
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan 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 cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi; layanan gateway
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan informasi telekomunikasi;
layanan jaringan; layanan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan kantor berita; layanan kawat; 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;
layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud untuk jaringan
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat elektronik; layanan
komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan
melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi
elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual;
layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi
komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP,
layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan
komunikasi penerbangan; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi
telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh;
layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi video, yaitu transmisi elektronik dari klip video; layanan komunikasi
yang disediakan melalui Internet; layanan komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar
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visual melalui jaringan komunikasi global; layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi
telepresence; layanan konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi
nirkabel; layanan konsultasi dan nasihat terkait dengan komunikasi data dan jaringan komunikasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; 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 olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan
olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio;
layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan
suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan
panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan
penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan
transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan
telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke
Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi,
telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori; 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 perburuan garis; layanan
pertukaran data elektronik; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan perutean dan
sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan pesan
singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara
telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan pesan telepon; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan siaran televisi
untuk telepon seluler; 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 surat elektronik; layanan surat elektronik dan kotak surat; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan
komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan
melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet;
layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan
digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan
telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar;
layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan,
informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; 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, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi
dan konferensi video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan
telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon
lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio
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seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau
tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan
teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi audiovisual;
layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator
jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi
elektronik dan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara;
layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol
internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan
data; layanan transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat
tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk
penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer
atau melalui internet; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik; layanan
videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk komunikasi; membantu pengambilan
keputusan mentransmisikan informasi melalui komunikasi data; memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur
telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel;
memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang
siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memberikan
pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan
elektronik; mentransmisikan informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; mentransmisikan informasi melalui sistem
komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet;
menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband serat optik; 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 dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer; menyediakan akses
dan waktu lising akses untuk jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan
akses ke berbagai basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak jauh;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data
di jaringan komputer; menyediakan akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet;
menyediakan akses ke database; 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 dan informasi melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke
database di jaringan komputer; menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan
online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio
visual di bidang kepentingan umum/yang 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 komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating);
menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik
yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem
telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; 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 informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan
akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke
internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke jaringan
komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan komputer global;
menyediakan akses ke jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan
ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database
online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses ke
pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform
Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-
commerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan
akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal
web; menyediakan akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke ruang obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke
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saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan
forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke
situs dalam jaringan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan
perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi
Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses ke situs web musik
digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita;
menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan akses
kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan
informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan akses
melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi
termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses multi-
pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global
untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; 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; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke
informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke
informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke mesin
pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang
berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke
program komputer di jaringan data; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses telekomunikasi
daring dan tautan ke internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses telekomunikasi ke basis data dan internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan basis data
komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan
chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up
banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan
pengguna komputer lain; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan 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 dalam bidang telekomunikasi;
menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan komunikasi data; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan
komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan koneksi komunikasi elektronik;
menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet
dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet dan basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi internet;
menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal;
menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data;
menyediakan layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pengalihan sentral
untuk jaringan komunikasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online
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yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global
lainnya; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; 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
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di 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)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; 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 Internet, forum
Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik;
menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; 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 saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan sambungan telekomunikasi dari
kendaraan bermotor ke stasiun pusat; 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; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui
jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa; menyediakan transmisi data
elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi data, informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; netcasting
[siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan; pemantauan, pengorganisasian dan analisis
informasi panggilan; pengecoran kabel; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman berita; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara
elektronik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar dan foto secara
elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi secara telematik; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan
yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran
(streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital
melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui
telepon seluler; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan;
pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile;
pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan
melalui telepon dan faksimili; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan
secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui
telepon seluler dan perangkat seluler; pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer;
pengiriman pesanan elektronik untuk toko bunga; pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; 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 jaringan dan saluran televisi; pengoperasian jaringan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengoperasian peralatan
penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian peralatan telekomunikasi; pengoperasian sistem
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengumpulan dan pengiriman
pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia
akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia 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 informasi mengenai telekomunikasi;
penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; 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; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke basis data interaktif untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan pelanggan perihal perjalanan,
kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; penyediaan akses ke basis data komputer di bidang jejaring sosial
dan pengenalan sosial; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke
jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B)
yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform
Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan produsen; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses ke situs web di
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internet untuk tujuan jejaring sosial; 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 akses pengguna ke jaringan komputer global; 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
informasi yang berkaitan dengan komunikasi data (termasuk penyediaan informasi melalui jaringan komunikasi nirkabel atau
kabel); penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan koneksi
telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau
multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi melalui terminal komputer; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline
telepon dan pusat panggilan; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX
[pertukaran cabang swasta] domestik; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet; penyediaan
layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status
telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; 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; penyediaan waktu akses ke
situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi;
penyewaan alat dan instrumen komunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan alat dan
instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan
peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik
telepon; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas
telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan modem; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi
komputer; penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran;
penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan peralatan siaran televisi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan alat faksimili; penyewaan
peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan komunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan
smartphone; penyewaan waktu akses ke basis data informasi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database
videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer; penyewaan
waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan waktu akses
ke server database; 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
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; perekrutan, penyewaan dan penyewaan alat komunikasi; perpesanan store-and-forward elektronik;
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persewaan telepon; pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat
diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis data melalui jaringan
telekomunikasi; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer
dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik;
pesan numerik; pesan singkat; pesan teks digital; pesan video; podcasting; pos elektronik; presentasi dan distribusi audio,
video, gambar diam dan bergerak serta data; rental/ sewa dan leasing aparatus/ instalasi/ instrumen/ dan peralatan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; ruang obrolan virtual yang
didirikan melalui pesan teks; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran telekomunikasi
untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,
konser dan program radio; 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 musik; siaran program radio; 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; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; 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; surat elektronik dan layanan pesan; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk
halaman web); telekomunikasi informasi (termasuk halaman web) program komputer dan data lainnya yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program
komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif; telekomunikasi melalui jaringan peer-to-peer; telekomunikasi radio;
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi, selain penyiaran;
telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; telekonferensi video; teleprinting; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data digital
melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data elektronik; transfer
data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer data melalui
telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi sinyal data; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui
protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik; transfer
informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui jaringan komputer; 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 aliran data; 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 berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi
dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan distribusi data
melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; 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 suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; 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; transmisi data antara sistem komputer berjaringan;
transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna
komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi data dan file suara melalui surat elektronik; transmisi data dan
informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi oleh
komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi;
transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui
Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik melalui tautan
satelit; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur
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ISDN; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui
jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data
melalui satelit; transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual
yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
transmisi data secara elektronik; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang terkomputerisasi;
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 data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan,
informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi data, suara, dan
gambar; transmisi data, suara, dan gambar melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi dokumen secara elektronik;
transmisi dokumen yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
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 dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; 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 dari komunikasi faksimili dan
data yang menampilkan enkripsi dan dekripsi; transmisi elektronik dari pesan dan data instan; transmisi elektronik dari
program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file
multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara
pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto
melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer
global; transmisi elektronik komunikasi faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari
sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna
internet; transmisi elektronik pesan instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi
dan pengiriman data yang dipulihkan; transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet;
transmisi foto secara elektronik; transmisi foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui
Internet; transmisi gambar secara elektronik; transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi grafis secara elektronik melalui
komputer; transmisi informasi; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi basis data
melalui jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan kebersihan; transmisi informasi dengan
kode telematik; transmisi informasi di bidang audio-visual; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital;
transmisi informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui
jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan
telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui
komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu
pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui
sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh
teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi
tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan komputer global;
transmisi informasi, termasuk halaman web, program komputer dan data lainnya; transmisi jaringan gambar, sinyal dan data;
transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu ucapan online; transmisi komunikasi terenkripsi; 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 musik digital; transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data
satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan
komputer; transmisi pesan dengan telephon pintar; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan melalui Internet; transmisi
pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh teletypewriter; transmisi pesan satelit;
transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; 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 pesan/ gambar
melalui seluler dan internet; transmisi pesanan elektronik; transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio; 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 radio; transmisi radio dan televisi; transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual
melalui jaringan; transmisi satelit; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal
darurat; transmisi sinyal data; transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik;
transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara
dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar
melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, data, dan / atau gambar;
transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan digital; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis
melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi suara,
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gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan
data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan; transmisi suara, video, dan informasi;
transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks; transmisi teks melalui Internet; transmisi telegram; transmisi televisi;
transmisi televisi kabel; transmisi telex; 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 webcast; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data;
transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; 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; transmisi 
suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:39:18
540   EtiketJID2021091949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

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 :

: LATTE
Merek Kata

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

Halaman 643 dari 808



turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi 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 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 seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
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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 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-
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-
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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 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 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 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 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
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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,
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 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,
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
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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; 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 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 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 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; 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
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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
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, 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
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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 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; 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
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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 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 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; 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; 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
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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; 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 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
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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 sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
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
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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,
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
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hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); 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
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;
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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 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
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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;
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
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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; 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
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
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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; 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 hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan 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
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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
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 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,
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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 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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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;
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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, 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; 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;
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
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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;
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
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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

23/12/2021 21:42:29
540   EtiketDID2021091950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kartu nama; Selebaran iklan; alat tulis menulis; amplop;

banner; barang cetakan; barang-barang cetakan; buku; cap [stempel]; kalender; kertas*; majalah; map; pamflet; penghargaan
tercetak; souvenir untuk program acara; stiker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:42:40
540   EtiketJID2021091951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP

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 :

: LATTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi direktori telepon; Jasa isi ulang pulsa telepon elektronik.; Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa komunikasi;

Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi frekuensi radio; Jasa komunikasi informasi; Jasa komunikasi melalui telepon selular;
Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan panggilan telepon; Jasa
komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi untuk transmisi elektronik atas pesan dan data;
Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan informasi
komputer global; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat
elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa penerimaan pesan; Jasa penerusan pesan; Jasa
pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa
pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa
pengiriman informasi melalui telepon; Jasa pengiriman informasi pada papan buletin; Jasa pengiriman komunikasi jaringan
serat optik; Jasa pengiriman pesan; Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa pengiriman pesan
suara; 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 ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan
akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa
penyediaan akses multi-pengguna ke jaringan komputer; Jasa penyediaan akses multi-pengguna ke
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jaringan komputer untuk mengirimakan dan menyebarkan berbagai informasi; Jasa penyediaan akses online ke platform
perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan akses
pengguna ke jaringan data; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa
penyediaan informasi petunjuk telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk
pelanggan; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan
komputer; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan layanan; 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 penyediaan tautan komunikasi yang dapat mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal
dan global yang lain; Jasa penyewaan kotak surat elektronik; 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
pertukaran data elektronik; Jasa pesan elektronik; Jasa pesan suara; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain;
Jasa surat elektronik; Jasa telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu,
peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data
digital; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik;
Jasa transmisi komunikasi; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Jasa-jasa akses
telekomunikasi; 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 orbit transfer satelit; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu
penyediaan sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa perutean (routing) telekomunikasi; Jasa-jasa
telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Jasa-jasa telekomunikasi suara seluler ruang
angkasa dan data; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar
visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa
telekomunikasi, yaitu transmisi suara dan data melalui jaringan satelit; 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; Komunikasi antara computer; Komunikasi data; Komunikasi melalui
unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa
penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem operasi satelit parabola; Layanan Komunikasi
Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Podcasting; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu
Layanan Jaringan Digital [ISDN]; 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 kantor berita untuk
transmisi elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui
Internet; 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 antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
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 konferensi telepon; 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
konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; 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
obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal
dan jaringan global di bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; 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 dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan
pengiriman pesan; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti
lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke
data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi
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(hotspot); 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 pesan suara
elektronik; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman
(transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan;
Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi
yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan
telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; 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, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; 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 telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; 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; Layanan webcasting; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet;
Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan
data secara elektronik; Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Mengelola jaringan komunikasi
untuk orang lain, yaitu transmisi data dan suara melalui jaringan komunikasi elektronik; Mengirim Pesan Elektronik yang
berkaitan dengan Dompet Ponsel; Menyampaikan pesan [elektronik]; Menyediakan akses banyak penguna ke jaringan
informasi komputer global dalam bidang perawatan kesehatan; Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain;
Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; Menyediakan akses ke
jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Menyediakan akses
ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk
melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari;
Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan
mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan jasa komunikasi online untuk transmisi
pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan koneksi telekomunikasi ke sistem dan jaringan
komputer jarak jauh; Menyediakan layanan obrolan melalui komunikasi seluler dan kabel; 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; Menyediakan saluran media baru;
Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengelolaan dengan mempergunakan
peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman informasi online; Pengiriman informasi ruang obrolan; Pengiriman pesan elektronik; Pengiriman pesan
melalui jaringan komputer; Pengiriman pesan, data, dan dokumen secara elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan
menghubungkan database komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke basis
data komputer; Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke jaringan komputer global
melalui terminal komputer; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Penyediaan akses ke platform dan portal
internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan akses mudah ke database informatik on-line,
khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya; Penyediaan akses
telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi
finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global; Penyediaan dan penyewaan waktu akses ke basis data
komputer; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet;
Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan
layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; 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.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang
dapat diunduh; Penyewaan alat penyimpan pesan; Penyewaan aparatus-aparatus komunikasi; Penyewaan dan penyewaan
lebih lanjut pada pihak ketiga (sub-leasing) untuk kapasitas kabel data (bandwith) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun
pemancar bumi ke satelit (uplink); Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili;
Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyewaan waktu akses
ke database komputer melalui internet; 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; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Secara sinkron memainkan TV
(Synchronously play TV ) pada jaringan komunikasi global; Sistem operasi panggilan; Streaming konten media digital di
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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;
Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; Transmisi Katalog Elektronik; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi
dan penerimaan melalui radio; Transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui jaringan komputer; Transmisi data dan
suara melalui jaringan nirkabel satelit; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia melalui terminal komputer;
Transmisi data untuk orang lain; 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 elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas
informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi
perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer
global; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik; Transmisi
informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel dengan menggunakan teknologi satelit untuk
pihak ketiga; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan
komunikasi lainnya secara elektronik; Transmisi suara dan gambar melalui satelit; Transmisi telekomunikasi untuk
perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; akses ke konten, situs web,
dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara profesional
medis mengenai perawatan pasien, penggunaan alat medis dan obat-obatan; cloud, keamanan, dan layanan terkelola jaringan
yang dikelola; datacasting; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio; informasi siaran radio; informasi siaran televisi;
informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan
keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan interkoneksi komputer; interkomunikasi komputer; internet broadband dan
layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa broadband; jasa
fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file
elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan pertukaran data elektronik
[EDI]; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui
kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan 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 informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi
yang memungkinkan koneksi ke jaringan; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat
wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel; jasa komunikasi; jasa komunikasi 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 konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-
peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon
atau sarana komunikasi elektronik lainnya; 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 pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; 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; jasa telekomunikasi melalui
jaringan komputer yang berhubungan dengan komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi untuk
telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
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pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah
ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat
mengenai operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; 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 transmisi data komputer; jasa transmisi sinyal lokasi satelit; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara
para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa transmisi digital dan satelit; 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 komunikasi telefoni (telephony); 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, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi;
kantor berita; kartu ucapan daring [transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; komputer
membantu pengiriman pesan; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer membantu pengiriman pesan,
data, dan gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi data, pesan, dan gambar; komputer
membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi; komputer membantu transmisi informasi dan gambar;
komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi data melalui email; komunikasi data melalui surat elektronik; komunikasi
dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan faksimili;
komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan komputer dan perangkat elektronik
seluler; komunikasi dengan menggunakan gelombang Hertz; komunikasi dengan satelit; komunikasi dengan sistem surat
elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data, pesan dan dokumen
elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet;
komunikasi faksimili; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi jaringan dengan nilai tambah;
komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan data melalui komunikasi jaringan elektronik; komunikasi jaringan
serat optik; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; komunikasi konferensi video; komunikasi melalui berbagai
fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet;
komunikasi melalui jaringan komunikasi elektronik; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui
jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; komunikasi melalui jaringan
telekomunikasi multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR]; komunikasi melalui
serat optik; komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon menggunakan jalur internet;
komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui terminal komputer analog dan
digital; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit; komunikasi melalui transmisi radio,
telegraf, telepon dan televisi; komunikasi ponsel; komunikasi radio; komunikasi radio broadband; komunikasi radio seluler;
komunikasi seluler; komunikasi telegraf; komunikasi telematik melalui terminal komputer; komunikasi telepon; komunikasi
terminal komputer; konektivitas internet; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman suara, data, dan dokumen
melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi di bidang komunikasi; konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi;
konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio,
teks  dan data visual; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan
Wireless Private Exchange Exchange [PBX]; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses jaringan komputer
disediakan melalui metro Ethernet; layanan akses ke jaringan komputer; layanan akses telekomunikasi; layanan akses
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan 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 cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan
fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway telekomunikasi; layanan gateway
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan informasi telekomunikasi;
layanan jaringan; layanan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan kantor berita; layanan kawat; 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;
layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud untuk jaringan
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat elektronik; layanan
komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan
melalui internet; layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi
elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual;
layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi
komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP,
layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan
komunikasi penerbangan; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi
telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh;
layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi video, yaitu transmisi elektronik dari klip video; layanan komunikasi
yang disediakan melalui Internet; layanan komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar visual melalui
jaringan komunikasi global; layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan
konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan
konsultasi dan nasihat terkait dengan komunikasi data dan jaringan komunikasi yang tidak berkaitan dengan
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informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; 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 olah pesan instan yang berhubungan dengan jejaring sosial; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan
olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio;
layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan
suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan
panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan
penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan
transmisi pesan suara yang selanjutnya; layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan
telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke
Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi,
telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori; 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 perburuan garis; layanan
pertukaran data elektronik; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon; layanan perutean dan
sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan pesan
singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon; layanan pesan suara
telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan pesan telepon; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan siaran televisi
untuk telepon seluler; 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 surat elektronik; layanan surat elektronik dan kotak surat; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi antar jaringan komputer, yaitu komunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan
komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan
melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet;
layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan
digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan
telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar;
layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan,
informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; 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, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi
dan konferensi video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan
telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon
lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio
seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau
tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan
teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi audiovisual;
layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk operator
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jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi
elektronik dan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara;
layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol
internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan
data; layanan transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat
tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk
penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer
atau melalui internet; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik; layanan
videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk komunikasi; membantu pengambilan
keputusan mentransmisikan informasi melalui komunikasi data; memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur
telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel;
memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang
siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memberikan
pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan
elektronik; mentransmisikan informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; mentransmisikan informasi melalui sistem
komunikasi video; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet;
menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband serat optik; 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 dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer; menyediakan akses
dan waktu lising akses untuk jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan
akses ke berbagai basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak jauh;
menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data
di jaringan komputer; menyediakan akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet;
menyediakan akses ke database; 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 dan informasi melalui jaringan komputer global; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke
database di jaringan komputer; menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan
online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio
visual di bidang kepentingan umum/yang 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 komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating);
menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik
yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem
telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; 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 informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan
akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet;
menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan akses ke
internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke jaringan
komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan komputer global;
menyediakan akses ke jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan
ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database
online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses ke
pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform
Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-
commerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan
akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal
web; menyediakan akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke ruang obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan
forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke
situs dalam jaringan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
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menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan
perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web diskusi
Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses ke situs web musik
digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita;
menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan akses
kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan
informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan akses
melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi
termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses multi-
pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global
untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; 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; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke
informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke
informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke mesin
pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang
berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke
program komputer di jaringan data; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses telekomunikasi
daring dan tautan ke internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses telekomunikasi ke basis data dan internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan basis data
komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan
chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan dial-up
banyak pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan
pengguna komputer lain; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan 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 dalam bidang telekomunikasi;
menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan komunikasi data; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan
komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan koneksi komunikasi elektronik;
menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet
dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet dan basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan
komunikasi; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi internet;
menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal;
menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data;
menyediakan layanan konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pengalihan sentral
untuk jaringan komunikasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan link komunikasi online
yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global
lainnya; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; 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
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elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di 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)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; 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 Internet, forum
Internet dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik;
menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; 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 saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan sambungan telekomunikasi dari
kendaraan bermotor ke stasiun pusat; 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; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui
jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk
Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa; menyediakan transmisi data
elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi data, informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan
(streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan
jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; netcasting
[siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan; pemantauan, pengorganisasian dan analisis
informasi panggilan; pengecoran kabel; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman berita; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara
elektronik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar dan foto secara
elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi secara telematik; pengiriman informasi sehubungan dengan
belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan
yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran
(streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital
melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui
telepon seluler; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan;
pengiriman pesan melalui media elektronik; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile;
pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan
melalui telepon dan faksimili; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan
secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui
telepon seluler dan perangkat seluler; pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer;
pengiriman pesanan elektronik untuk toko bunga; pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; 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 jaringan dan saluran televisi; pengoperasian jaringan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengoperasian peralatan
penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian peralatan telekomunikasi; pengoperasian sistem
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengumpulan dan pengiriman
pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia
akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia 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 informasi mengenai telekomunikasi;
penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; 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; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan
akses ke basis data interaktif untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan pelanggan perihal perjalanan,
kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; penyediaan akses ke basis data komputer di bidang jejaring sosial
dan pengenalan sosial; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke
jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B)
yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform
Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan produsen; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses ke situs web di
internet untuk tujuan jejaring sosial; 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 akses pengguna ke jaringan komputer global; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui
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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
informasi yang berkaitan dengan komunikasi data (termasuk penyediaan informasi melalui jaringan komunikasi nirkabel atau
kabel); penyediaan koneksi antara situs web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan koneksi
telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau
multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi melalui terminal komputer; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline
telepon dan pusat panggilan; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX
[pertukaran cabang swasta] domestik; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan akses internet; penyediaan
layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status
telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; 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; penyediaan waktu akses ke
situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi;
penyewaan alat dan instrumen komunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan alat dan
instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan
peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik
telepon; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas
telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan modem; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi
komputer; penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan konferensi video; penyewaan peralatan penyiaran;
penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan peralatan siaran televisi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan alat faksimili; penyewaan
peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan komunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel;
penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon, faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan
smartphone; penyewaan waktu akses ke basis data informasi; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host database
videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer; penyewaan
waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan waktu akses
ke server database; 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
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; perekrutan, penyewaan dan penyewaan alat komunikasi; perpesanan store-and-forward elektronik;
persewaan telepon; pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat
diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis data melalui jaringan
telekomunikasi; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses melalui jaringan komputer
dan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik;
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pesan numerik; pesan singkat; pesan teks digital; pesan video; podcasting; pos elektronik; presentasi dan distribusi audio,
video, gambar diam dan bergerak serta data; rental/ sewa dan leasing aparatus/ instalasi/ instrumen/ dan peralatan
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; ruang obrolan virtual yang
didirikan melalui pesan teks; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran telekomunikasi
untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,
konser dan program radio; 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 musik; siaran program radio; 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; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel;
siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; 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; surat elektronik dan layanan pesan; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk
halaman web); telekomunikasi informasi (termasuk halaman web) program komputer dan data lainnya yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program
komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif; telekomunikasi melalui jaringan peer-to-peer; telekomunikasi radio;
telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi, selain penyiaran;
telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; telekonferensi video; teleprinting; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data digital
melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data elektronik; transfer
data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer data melalui
telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi sinyal data; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui
protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik; transfer
informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui
jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui jaringan komputer; 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 aliran data; 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 berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi
dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan distribusi data
melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; 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 suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; 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; transmisi data antara sistem komputer berjaringan;
transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna
komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan
dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi data dan file suara melalui surat elektronik; transmisi data dan
informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi oleh
komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan telekomunikasi;
transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui
Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik melalui tautan
satelit; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur
ISDN; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui
jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data
melalui satelit; transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual
yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
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transmisi data secara elektronik; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang terkomputerisasi;
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 data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan,
informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi data, suara, dan
gambar; transmisi data, suara, dan gambar melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi dokumen secara elektronik;
transmisi dokumen yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
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 dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; 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 dari komunikasi faksimili dan
data yang menampilkan enkripsi dan dekripsi; transmisi elektronik dari pesan dan data instan; transmisi elektronik dari
program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file
multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara
pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto
melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer
global; transmisi elektronik komunikasi faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari
sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di antara pengguna
internet; transmisi elektronik pesan instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi
dan pengiriman data yang dipulihkan; transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet;
transmisi foto secara elektronik; transmisi foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui
Internet; transmisi gambar secara elektronik; transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi grafis secara elektronik melalui
komputer; transmisi informasi; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi basis data
melalui jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan kebersihan; transmisi informasi dengan
kode telematik; transmisi informasi di bidang audio-visual; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital;
transmisi informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui
jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan
telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui
komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu
pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui
sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh
teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi
tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan komputer global;
transmisi informasi, termasuk halaman web, program komputer dan data lainnya; transmisi jaringan gambar, sinyal dan data;
transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu ucapan online; transmisi komunikasi terenkripsi; 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 musik digital; transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data
satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan
komputer; transmisi pesan dengan telephon pintar; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan melalui Internet; transmisi
pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh teletypewriter; transmisi pesan satelit;
transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; 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 pesan/ gambar
melalui seluler dan internet; transmisi pesanan elektronik; transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio; 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 radio; transmisi radio dan televisi; transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual
melalui jaringan; transmisi satelit; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal
darurat; transmisi sinyal data; transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik;
transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara
dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar
melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, data, dan / atau gambar;
transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan digital; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis
melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi suara,
gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan
data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan; transmisi suara, video, dan informasi;
transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks; transmisi teks melalui Internet; transmisi telegram; transmisi televisi;
transmisi televisi kabel; transmisi telex; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video
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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 webcast; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data;
transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; 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; transmisi 
suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:45:18
540   EtiketDID2021091952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP KOTAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:49:35
540   EtiketDID2021091954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan
12710, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Persekutuan Perdata Assegaf Hamzah & Partners

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 :

: ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu identitas magnetik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data,

dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang hukum;
lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; program komputer; rekaman suara dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:50:35
540   EtiketDID2021091955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR
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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 :

: CAP BEDUG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:55:37
540   EtiketDID2021091956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP G BROMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:55:49
540   EtiketDID2021091957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Caringin Residen Blok B no 4 RT/RW 001/002, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16730

Nina Nadira Kristy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Stylab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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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 .; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Esens rambut; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Lembaran kertas yang diresapi dengan
losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair; Losion dan
serum; Pemerah bibir; Pomade bibir; 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; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat;
Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran;
Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk melembutkan rambut; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Vitamin
C serum; Vitamin rambut; bahan pewarna rambut; bedak; bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan
(Highlighter); bubuk sabun; bulu mata palsu; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
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 bibir; lipstik; minyak rambut kemiri; pelembab bibir; pelembab rambut; pelindung bibir non-obat;
pemelihara rambut; pemoles bibir; pencerah rambut; penetral bibir; pengkilap bibir; pewangi rambut; pewarna rambut; produk
sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk
mandi; 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 loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun pasir; sabun pelana; sabun tanpa air; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-
obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan
hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan
perawatan tanpa pengobatan]; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:56:17
540   EtiketJID2021091958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampus A Universitas Trisakti Gedung L Lt. 1 Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440

PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI

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 :

: PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI TRISAKTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Merah, Putih dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan

pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan amal,
yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Seminar,
konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; hiburan
dan kegiatan olahraga; 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; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang
teknologi dan inovasi; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan
simposium; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
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pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; 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 untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; 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 materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyelenggarakan turnamen
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi
acara olahraga untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan
seminar-seminar; 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; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan
dana amal; perkumpulan alumni sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:56:40
540   EtiketDID2021091959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

PT TEKNO RITEL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKNOMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan

elektrik; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah
tangga)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:56:55
540   EtiketDID2021091960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COUNTERPAIN PXM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : COUNTERPAIN PXM: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===hasil-hasil farmasi; sediaan analgesik; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 21:59:41
540   EtiketDID2021091961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP GENDANG
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:04:15
540   EtiketDID2021091963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP GONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:08:30
540   EtiketDID2021091964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP NELAYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
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plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:19:39
540   EtiketDID2021091965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Abdul Majid No 23, RT 11/ RW 02, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Bimo Wicaksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dr.Q by Qirana Aesthetic RS UII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Masker (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Produk kosmetik; Sabun kosmetik;

Sipat (Kosmetik); cat kuku (kosmetik); gel kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kuku; krim kosmetik; krim tubuh kosmetik; losion
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; minyak kosmetik; mousses [kosmetik]; pensil kosmetik;
pewarna kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; sediaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:21:11
540   EtiketDID2021091966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP REBANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:25:46
540   EtiketDID2021091967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR
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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 :

: CAP SIKAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:28:09
540   EtiketJID2021091968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Regency D/37, Jl. H. Kelik, RT.1/RW.6, Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11630, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT PASAR SEGAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASAR SEGAR INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penjualan secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:29:42
540   EtiketDID2021091969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP SIKAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===rafia; serat rafia; serat rafia mentah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:31:35
540   EtiketDID2021091970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 700 Canal Street, Stamford, Connecticut 06902, United States of America
M&M Media, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TREBEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TREBEL: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; jasa periklanan; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan

video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mengatur
berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur
langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk
orang lain; menyediakan layanan berlangganan musik online===
===Aplikasi ponsel; Musik yang dapat diunduh; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; brosur dan
majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh
dalam bentuk publikasi elektronik buku; musik digital (dapat diunduh dari Internet); perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat
lunak dan perangkat
keras untuk mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===Jasa publikasi; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara
televisi, buku komik, dan publikasi; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; layanan hiburan; layanan penerbitan musik; penerbitan multimedia buku, majalah,
jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital
yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; publikasi buku elektronik online; publikasi online (tidak dapat
diunduh)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:34:14
540   EtiketDID2021091971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP WORTEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:37:58
540   EtiketDID2021091972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR
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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 :

: CAP WORTEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===rafia; serat rafia; serat rafia mentah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:40:09
540   EtiketDID2021091973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 700 Canal Street, Stamford, Connecticut 06902, United States of America
M&M Media, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TREBEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TREBEL: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; jasa periklanan; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan

video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mengatur
berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur
langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk
orang lain; menyediakan layanan berlangganan musik online===
===Aplikasi ponsel; Musik yang dapat diunduh; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; brosur dan
majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh
dalam bentuk publikasi elektronik buku; musik digital (dapat diunduh dari Internet); perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat
lunak dan perangkat
keras untuk mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===Jasa publikasi; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara
televisi, buku komik, dan publikasi; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; layanan hiburan; layanan penerbitan musik; penerbitan multimedia buku, majalah,
jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital
yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; publikasi buku elektronik online; publikasi online (tidak dapat
diunduh)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:42:44
540   EtiketDID2021091974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP WAKUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong
penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:47:24
540   EtiketDID2021091975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP SEMANGKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong

penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik
opp; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; foil
plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan
kantor atau rumah tangga]; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping); wadah makanan; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:51:21
540   EtiketDID2021091976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR

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 :

: CAP SEMANGKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas tangan plastik; tas plastik; tas travel terbuat dari bahan plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 22:57:49
540   EtiketDID2021091977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Madiun Surabaya, Kota Madiun, Jawa Timur
PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR
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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 :

: CAP SEMANGKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===rafia; serat rafia; serat rafia mentah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:02:46
540   EtiketJID2021091978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mahkota Mas Blok O.1 No. 24 RT. 003 RW. 009,
Kelurahan Cikokol Kecamaran Tangerang,
Tangerang,
Banten,
Indonesia
, Kota Tangerang, Banten

WALUJO DRADJAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENGUIN ES KRISTAL Ekonomis & Higienis + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; 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 konsultasi dan nasihat tentang
penyediaan akomodasi sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa
penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman
dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran
sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan
berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); 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 mie gerobak (kaki lima); Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara;
Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Pemesanan meja restoran secara online; 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; 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; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); 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; delicatessens [restoran]; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan 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;
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jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering;
jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; 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; konsultasi
yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; 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, 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 bar dan bistro; layanan
bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bistro; layanan hotel dan
restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan
informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China
atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan
masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk 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 makan malam dan restoran; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel
atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penerimaan
untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan rantai restoran; layanan reservasi
akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan
ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi 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 teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara;
menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; 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 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
restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan tempat akomodasi sementara
yang ramah untuk binatang peliharaan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah
liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering;
pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas restoran;
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 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 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 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

Halaman 692 dari 808



situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi
sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website;
penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran
hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet,
yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui
jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara; 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 kamar sebagai akomodasi sementara;
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; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet;
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; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:09:10
540   EtiketJID2021091979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tpi 2 Blok i No 12A , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
Eddy Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasi Kari Aladin
Merek Kata

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

penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Layanan menjemput makanan; Restoran;
katering makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan
minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:22:39
540   EtiketDID2021091980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

PT TEKNO RITEL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKNOMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan

perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi perangkat
rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
peralatan fotografi; periferal dan aksesori komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:23:28
540   EtiketDID2021091981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Lengkong, Kota Mojokerto, Jawa Timur
PT. MULTI SARANA INDOTANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIRECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengendali hama; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Penarik hama yang ramah

lingkungan; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian;
pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sediaan insektisida; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:25:30
540   EtiketDID2021091982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 700 Canal Street, Stamford, Connecticut 06902, United States of America
M&M Media, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; jasa periklanan; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan

video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mengatur
berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur
langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk
orang lain; menyediakan layanan berlangganan musik online===
===Aplikasi ponsel; Musik yang dapat diunduh; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; brosur dan
majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh
dalam bentuk publikasi elektronik buku; musik digital (dapat diunduh dari Internet); perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat
lunak dan perangkat
keras untuk mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===Jasa publikasi; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara
televisi, buku komik, dan publikasi; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; layanan hiburan; layanan penerbitan musik; penerbitan multimedia buku, majalah,
jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital
yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; publikasi buku elektronik online; publikasi online (tidak dapat
diunduh)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:25:58
540   EtiketDID2021091983

730 Nama Pemohon : Pranto
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Alamat Pemohon : Jl. PERIKANI II No. 27, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13260
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMBID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===bunga alami; karangan bunga alami; tanaman berbunga, alami; tanaman dan bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:27:16
540   EtiketDID2021091984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

PT TEKNO RITEL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKNOMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih udara; humidifier; kran otomatis; lampu lampu LED; perlengkapan lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:28:10
540   EtiketDID2021091985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Lengkong, Kota Mojokerto, Jawa Timur
PT. MULTI SARANA INDOTANI

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 :

: VALETUDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengendali hama; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Penarik hama yang ramah

lingkungan; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian;
pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sediaan insektisida; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:31:45
540   EtiketDID2021091986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Lengkong, Kota Mojokerto, Jawa Timur
PT. MULTI SARANA INDOTANI
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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 :

: RAYDOCK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengendali hama; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Penarik hama yang ramah

lingkungan; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-
sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; biopestisida pertanian;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian;
pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sediaan insektisida; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:32:49
540   EtiketJID2021091987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof Dr Hamka Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171
Pusat Riset Material Maju, Artifisial Inteligen dan Biofisik-Informatika (M-BIOTIKA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pusat Riset Material Maju, Artifisial Inteligen dan Biofisik-Informatika (M-BIOTIKA)/CENTER FOR
ADVANCED MATERIAL PROCESSING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIOPHYS- INFORMATICS
(CAMPBIOTICS)

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CENTER FOR ADVANCED MATERIAL PROCESSING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIOPHYS-
INFORMATICS (CAMPBIOTICS)

591 Uraian Warna : R222 G222 B222 (#DEDEDE)
R173 G137 B29 (#AD891D)
R44 G60 B79 (#2C3C4F)

511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis,

konservasi lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi.; Jasa analisa industri,
riset industri dan desain industri; Jasa riset dan uji ilmiah; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri
petrokimia; Riset dan pengembangan jasa dan produk lingkungan; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri
berbantuan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:34:18
540   EtiketDID2021091988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

PT TEKNO RITEL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKNOMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===drone kamera; kereta bayi; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; tempat bagasi untuk kendaraan; troli *===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:41:01
540   EtiketDID2021091989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No.23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

PT TEKNO RITEL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKNOMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan

menerima pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; gantungan kunci; jam
tangan yang berisi permainan elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/12/2021 23:42:04
540   EtiketDID2021091990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jatinom RT005/002, Jatisrono, Kec. Jatisrono, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa,
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Fitria Wahyuningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Farmest dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau Lumut
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; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Kosmetik menggunakan
bahan alami; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar
Herbal Oil (kosmetik); Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air mawar
[sulingan herbal]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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); minyak esensial alami; musk alami; paket kecantikan (beauty
pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; sulingan herbal;
susu kecantikan; terpentin untuk mengalami degreasing; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian alami; witch
hazel [sulingan herbal]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:11:09
540   EtiketD222021092140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOROWAJAN RT/RW: 005/000 BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL, D.I
YOGYAKARTA, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

PETRUS NUGROHO WIKANTYOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:11:10
540   EtiketDID2021092140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Windan Baru, Jl. Hamzah 9 no. 5, RT. 004 RW. 007 Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

Dewi Indah Sari
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARABESCHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning emas, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; kain

tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk pakaian; kain yang terbuat dari benang sintetis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:13:18
540   EtiketDID2021092141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN TAMAN BILQIS  REGENCY BLOK A1 NO.10 KP. PAMOKOLAN
RT.002 RW.004 DS. SUKAMANAH, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43212

ARDI HERMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QCC (QUIN CAKE CIANJUR)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, UNGU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; kue bolu; kue kastangel; kue kering kastengel; kue nastar; kue pai; kue putri salju; kue sus; kue tar blueberry;

kue tar cokelat; pancake gurih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:15:04
540   EtiketDID2021092144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Blok D Gg. 1 No. 11 RT002/010, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14270

Rikha Srianny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Come On Glow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna pada tulisan come on glow adalah hitam bold, dan di luar diamond dilingkari warna hijau dan diamond yang dipotong
jadi lingkaran

511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan pembersih muka; Sabun untuk muka; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; krim

malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:15:55
540   EtiketDID2021092146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEPADANGAN RT/RW 007/003 TULANGAN SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61273

RIO ACHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qrebi
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda atau ungu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; 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; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau
popcorn; 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; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:16:04
540   EtiketDID2021092147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gempol Asri Raya no 24, Gempolsari Bandung Kulon Bandung 40215, Kota
Bandung, Jawa Barat

Ali Imron Nasution

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: chakadidy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana panjang denim; Kemeja Hawaii; Pakaian dinas seragam; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,

kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; baju untuk
anak-anak; celana kasual; celana khaki; celana panjang militer; celana pendek denim; jaket bomber; jaket denim; jaket
olahraga; jaket trekking; kemeja; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja
turtleneck; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian denim; pakaian untuk anak-
anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok denim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:16:25
540   EtiketJID2021092148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Madya Blok C2 No. 794 A, RT/RW. 009/010, Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan - Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

WENGKI COKRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRAVE FASHION
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; toko; toko

eceran; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:16:51
540   EtiketD152021092149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Ratulangi  No. 176 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, Kota Palopo,
Sulawesi Selatan, 91911

EKA INDAH LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMPIS BERLIN THARY
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pisang olahan; Sale pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 11:16:51
540   EtiketDID2021092149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Baarerstrasse 14, CH-6300 Zug
Web 3.0 Technologies Foundation

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, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Polkadot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Polkadot = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, merah muda, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Serangkaian data kriptografi yang

dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan,
mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi
basis data; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; database elektronik direkam pada media komputer; dompet
perangkat keras cryptocurrency; logger data; media perekaman digital; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan
koin; peralatan pengolahan data; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak permainan komputer, direkam; program komputer, dapat diunduh; publikasi elektronik;
sistem pengolahan data; tanda-tanda digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:25:52
540   EtiketDID2021092204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Rego Drive, Elon, North Carolina 27244, U.S.A.
Engineered Controls International, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REGO : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katup atau klak katup yang dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup logam (untuk air, minyak dan

gas), selain dari bagian-bagian mesin, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; Katup pipa air dari logam; Katup-
katup outlet yang merupakan katup-katup aluminium untuk penghentian bahan bakar dari tanker-tanker jalan; Katup-katup
untuk menghasilkan uap dan lubang-lubang udara yang merupakan perkakas mekanikal aluminium dan katup-katup yang
digerakkan oleh udara dan lubang-lubang angin untuk mengumpulkan uap bahan bakar; Perkakas-perkakas penyaluran udara
yang merupakan lubang-lubang angin aluminium untuk memungkinkan tekanan dan pelepasan hampa udara atas gas-
gas/uap bahan bakar; Pipa dan tabung dari logam; Pipa-pipa dari logam; Selongsong (perangkat keras logam); Sisipan mur
dari logam biasa; cincin skrup; kabel klem logam; kabel persimpangan lengan logam; katup logam untuk mengendalikan aliran
gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; klem logam; klem pipa logam;
konektor logam untuk pipa; konektor pipa logam; logam memperluas lengan untuk pembubuhan sekrup; manifold logam untuk
jaringan pipa; manual dioperasikan katup logam, selain bagian dari mesin; nozel logam; pemancang sekrup dari logam; pipa
besi cor; pipa stainless; pipa tembaga; sekrup logam; selang bahan bakar minyak logam; tabung gas bertekanan terbuat dari
logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:27:42
540   EtiketDID2021092205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Royal Paka Residence Blok G29 Gununganyar - Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Instaeldra Medica Husada
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Instamed - Natural supplements for a healthier life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau - Biru - Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===paten===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:30:17
540   EtiketDID2021092206

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

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 :

: GRAVIT-Z
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

24/12/2021 13:32:24
540   EtiketDID2021092207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MENTENG I GG. I/19, KEL. TANJUNG DUREN UTARA, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RUDY HARSONO
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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 :

: GAAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Merah Muda, Kuning, Orange, Cokelat, Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong dan cetakan pemotong untuk pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong

karbida disemen selain dioperasikan dengan tangan; Alat pengelas busur listrik; Alat untuk mengoperasikan rantai derek; Besi
bor (bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin
gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Bor batu [mesin]; Bor
genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cetakan sepatu untuk mesin untuk membuat alas kaki; Derek; Derek (alat pengangkat);
Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Dinamo stater  ; Dongkrak troli kendaraan
[Mesin]; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Generator ; Instalasi pusat pembersih penghisap; Katup, katup geser, keran atau
klak katup [bagian-bagian mesin]; Kepala bor (bagian mesin); Mata bor amplas bagian dari mesin; Mata bor batu; Mata gergaji
bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin bor
untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; Mesin dan alat
pengerjaan logam untuk gesekan pengelasan logam; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci
pas listrik, kunci pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat
[bagian mesin], palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang
dioperasikan dengan tangan; Mesin dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan manufaktur; Mesin dan peralatan mesin,
yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan membelah, mesin
untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar, lembaran dan pelat
logam, konverter baja; Mesin derek; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin jet molding
untuk pengolahan plastik; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin laser; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin
pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring
bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin penyemprot aspal; Mesin
table saw gergaji kayu; Mesin untuk manufaktur dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak
termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; Mesin untuk
membuat alas kaki; Mesin untuk memproses bahan-bahan komposit kertas, kardus atau bahan plastik dan karton; Mesin,
peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Metalworking mesin dan peralatan mesin; PDAM menjadi alat mesin;
Pelatuk penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Pelengkapan pengelasan oksiasetlin; Pengamplas
listrik; Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Peralatan las laser; Perlengkapan pemboran sumur minyak/ring (terapung
atau tidak terapung); Pompa air  ; Pompa bahan bakar untuk mesin  ; Pompa oli untuk digunakan di motor ; Pompa oli untuk
digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa perpindahan positif; Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris
untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Rantai untuk gergaji rantai;
Regulator Bagian dari mesin; Robot pengelas plasma; Robot pengelasan oksiasetlin; Robot tongkat pengelas; Robot-robot
pengelasan spot; Router robotik [alat-alat mesin]; Set pemotong batang; Silent generator; Sistem penyediaan air dengan
pengendali dan regulator; Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket
penggerak; Tabung pompa kompresor; Tang rivet [alat bertenaga]; agitator untuk media cair yang bersirkulasi; air listrik pompa
untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk mandi pusaran air; aktuator katup hidrolik; aktuator
katup pneumatik; alat las hot plate listrik; alat las laser; alat las listrik; alat pengasah [bagian mesin]; alat penyemprot (mesin);
alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; aliran proporsional katup menjadi bagian dari mesin; aparatus kontrol
mekanik untuk alat mesin; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu
kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik
untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk
(grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga
termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong
(plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup
(caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-
barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bantalan
vakum untuk mesin pompa vakum; bensin meteran pompa; bensin pompa untuk stasiun layanan; berkas elektron pengelasan
robot; besi bor (bagian mesin); bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang; bit pengeboran inti; bongkar katup
periksa untuk outlet kompresor udara; bor angin; bor batang standar [mesin]; bor chuck untuk latihan daya; bor listrik; bor listrik
yang dapat dibawa -bawa  (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; bor pneumatik, bisa
digenggam; bor tangan listrik tanpa kabel; bor untuk penambangan; bros [alat mesin]; busur logam gas pengelasan robot;
campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; cetakan menjadi bagian dari
mesin untuk pengolahan plastik; daun gergaji bundar (bagian mesin); debu melelahkan instalasi untuk membersihkan tujuan;
debu menghapus instalasi untuk membersihkan tujuan; derek; derek lift; derek listrik; derek rangkak; diafragma pompa; difusi
untuk pompa; dinamo; dinamo mesin jahit; dinamo sepeda; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis;
dynamo las magnet; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; fiberglass robot pemotong; filter
debu untuk pembersih vakum; fluks buang biji las robot; gas aktif logam las robot; generator listrik portabel; generator untuk
mengelas; gergaji [mesin]; gergaji batu bata untuk mesin; gergaji bundar; gergaji bundar listrik;
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gergaji bundar untuk pengerjaan kayu; gergaji listrik; gergaji listrik reciprocating; gergaji motor-driven; gergaji pita; gergaji
rantai; gergaji rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik; gigi pemotong [peralatan mesin]; hidrogen dispensing
pompa untuk stasiun layanan; impeller pompa; injeksi plastik mesin molding; instalasi bertenaga angin untuk menghasilkan
listrik [ladang angin]; instalasi cuci mobil; instalasi kondensasi; instalasi pencuci untuk kendaraan; instalasi tenaga air untuk
pembangkit listrik [pembangkit listrik tenaga air]; jig-gergaji [alat-alat listrik]; jig-gergaji [mesin]; kantong plastik untuk penyedot
debu; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katup (bagian dari mesin); katup (hentakan) (bagian dari mesin); katup
[bagian dari mesin]; katup [bagian dari mesin] (untuk air, minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
katup [bagian pompa]; katup [mekanis] untuk mengatur aliran fluida; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air
pendingin untuk mesin; katup bola menjadi bagian dari mesin; katup cryogenic menjadi bagian dari mesin; katup dosis
[bagian-bagian mesin]; katup kontrol inlet otomatis untuk reciprocating kompresor udara; katup kontrol pompa; katup kontrol
untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-bagian mesin]; katup kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup menjadi
bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari pompa; katup merupakan mesin atau bagian dari mesin; katup pengendali air
untuk Kendaraan sel bahan bakar; katup penurun tekanan [bagian mesin]; katup penutup untuk mengatur aliran cairan ke
mesin; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; katup sebagai komponen mesin; katup sudut menjadi
bagian dari mesin; katup tekanan (bagian dari mesin); katup tekanan [bagian mesin]; katup tekanan balik menjadi bagian dari
mesin; katup tekanan hidrolik; katup tekanan menjadi bagian dari mesin; katup untuk digunakan dalam minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup untuk penggunaan mesin; katup,
penggeser, keran atau klak katup (bagian mesin); kebisingan isolasi kandang [bagian mesin]; kepala pengeboran [bagian
mesin]; keran [Mesin Perkakas]; klak katup [bagian-bagian mesin]; kopling modular untuk peralatan mesin; kopling untuk
Mesin Perkakas; lengan robot untuk pengamplasan dan buffing; lengan robotik untuk pengeboran; listrik pompa untuk
akuarium; listrik pompa untuk kolam renang; logam lembam gas las robot; manual dioperasikan katup keramik menjadi bagian
dari mesin; mata bor (bagian dari mesin); mata bor karbid untuk membuat lubang; mata bor logam dan mata bor non-logam
serta alat pemotong mata bor; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen mesin); mata
gergaji bundar PCD; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata widia digunakan dengan Mesin Perkakas; meja
gergaji; mekanisme robot untuk membentuk bahan plastik; memilah instalasi; memotong obor; meniup obor; mesin  gergaji
yang membuat potongan pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin Potong Rumput;
mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor aspal atau beton; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bordir;
mesin bordir komputer; mesin bubut [mesin alat]; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin
dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat
memotong maupun tidak memotong; mesin dan peralatan mesin; mesin dinamo arus tukar listrik; mesin ekstrusi untuk plastik;
mesin etsa plasma; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin inflasi ban yang
dioperasikan secara pneumatic; mesin kayu listrik gergaji; mesin kelas hobi untuk kendaraan udara dan permukaan
dikendalikan remote; mesin las Inverter; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin logam menggergaji;
mesin manufaktur gelas; mesin manufaktur gelas dan aparat; mesin membilas; mesin pembor skrup; mesin pemotong plasma;
mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan sabuk; mesin pengamplasan untuk pengerjaan
kayu; mesin pengasah; mesin pengebor; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin penggerak dinamo listrik; mesin
penggilingan pengeboran; mesin penyaring lumpur bor; mesin penyemprot air; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin rem pembilasan; mesin sandblasting; mesin untuk ekstrusi plastik; mesin
untuk kayu gergaji; mesin untuk mencuci gelas; mesin untuk pengolahan plastik; mesin untuk plastik bekerja; mesin, mesin
perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; notchers [mesin alat]; nozel untuk pembersih vakum; obor blow gas
dioperasikan; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; obor pemotongan, dioperasikan dengan gas; obor
propana untuk digunakan dengan bahan atap; obor propana untuk kliring salju dan es; obor propana untuk kliring vegetasi;
oxyfuel pengelasan robot; pabrik penggergajian; palu bor listrik yang dioperasikan; pelumas pompa; pembersih vakum listrik;
pembersih vakum robot; pemburu [Mesin Perkakas]; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; pendinginan sel bahan bakar
pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang angkasa; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam
kendaraan; pengasah (bagian-bagian mesin); pengeboran mesin dan bagian untuk itu; penggerak dan perangkat listrik untuk
kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi,
kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak hidrolik,
pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup; penggerak katup, keran atau klak katup [bagian
dari mesin]; pengisian bahan bakar hidrogen pompa untuk stasiun rumah; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan mesin;
peralatan mesin computer numerical control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin untuk logam bekerja; peralatan
mesin untuk mengolah produk-produk plastik setengah jadi; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur,
tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; peralatan
mesin untuk putus materi permukaan jalan; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; perangkat penahan untuk
peralatan mesin; perkakas bor listrik untuk rumah tangga; pisau frais [peralatan mesin]; pisau untuk gergaji bundar; pisau
untuk gergaji listrik; polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [bagian mesin, mesin atau motor];
pompa [mesin]; pompa [mesin] untuk industri minuman; pompa aerasi untuk akuarium; pompa air dc; pompa air diesel; pompa
air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin
kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa air untuk pemandian spa;
pompa air untuk unit penyaringan air; pompa bah; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar
untuk stasiun layanan; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa bir; pompa celup dc; pompa dan kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hisap; pompa kincir angin; pompa lobus
putar; pompa lumpur; pompa macerator; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa meteran sentrifugal;
pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase sekrup; pompa pemulihan refrigeran; pompa pengeluaran
bahan bakar untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pengisian bahan bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan
bakar); pompa pneumatik; pompa putar; pompa resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan spa; pompa
saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa
turbin regeneratif; pompa turbin vertikal; pompa udara [instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa udara terkompresi;
pompa ulir; pompa untuk berenang melawan arus; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk instalasi pemanas;
pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; pompa vakum
bolak-balik; pompa volume yang dikontrol; pompa, listrik; poros untuk pompa; puli dinamo untuk kendaraan; pusat bor menjadi
bagian dari mesin; reamers menjadi alat mesin; regulator (bagian dari mesin); regulator [bagian mesin]; regulator air umpan
[mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian air; regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan
menjadi bagian dari mesin; resistensi las robot; reverse osmosis pompa; rig pengeboran; robot industri untuk bekerja bahan
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plastik; robot industri untuk membentuk bahan plastik; robot industri untuk mesin dan peralatan mesin; robot industri untuk
pengelasan; robot industri untuk peralatan mesin; robot las busur logam terlindung; robot las busur terendam; robot laser
pemotong; robot pemotongan plasma; robot pengamplas; robot pengelasan busur; robot pengelasan laser; robot pengelasan
orbital; router [Mesin Perkakas]; sabuk dinamo; saluran minyak pompa; selubung pompa untuk aparatus mengekstrasi cairan
dan aparatus mengeringkan (mesin); sikat dinamo; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; sistem larutan
oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi dengan densitas tinggi; tambour untuk mesin bordir;
tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin]; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tungsten
arc gas las robot; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa
minyak dan gas, petrokimia dan industri.; ventilasi bak mesin positif [PCV] katup untuk motor dan mesin; windlasses bertenaga
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:40:41
540   EtiketDID2021092210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIPAR CAKUNG KAV F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT SAYAP MAS UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBBLE BOOM MEGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sabun Mandi; bubuk sabun; busa mandi; deterjen; sabun batang; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk

mandi berendam; sabun cuci tangan; sabun non-obat; 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; sediaan mandi busa; sediaan pembersihan busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:41:30
540   EtiketDID2021092211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Permata Hijau Blok H3 No. 2 RT. 03/07, Serdang - Kramatwatu - Serang -
Banten, Banten

PT GEMILANG LAJU PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNAM SKIN & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; foundation cair; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit

make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim pelembab, lotion dan gel; lotion kecantikan; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; 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 untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; parfum cair;
pasta gigi cair; pemerah pipi cair; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sediaan menghapus make-up;
sediaan perawatan kecantikan; 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
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:42:36
540   EtiketJID2021092212

730 Nama Pemohon : Chandra Irfan Hanif
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Alamat Pemohon : Jl Batu Kramat No 20 RT 011 / RW 005 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13520

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMSITPRO TRUSTED COMPETENT CREDIBLE + LOGO EMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Trusted berarti terpercaya, competent berarti cakap atau mampu, dan credible berarti kredibel atau
dapat dipercaya

591 Uraian Warna : Biru dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa komputer dan pemrograman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:43:08
540   EtiketD282021092213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Pasar Kamis Lama, Dusun Tugu Pancasila, Desa Popaya, Kec. Dengilo,
Kode Pos. 96265, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, 96265

KASMAN MOHAMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HETA PINGGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan HETA PINGGE berwarna hijau tua dengan garis pinggir tulisan berwarna putih dan latar belakang hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring; sabun cair untuk mencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:43:09
540   EtiketDID2021092214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MENTENG I GG. I/19, KEL. TANJUNG DUREN UTARA, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RUDY HARSONO

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 :

: AMERICAN RODEO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home

theaters; Antena HDTV; Audio video visual; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk senter; Bel pintu listrik;
Booster antena; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; Cakram
padat video (VCD); Kamera CCTV; Komputer; Kotak meteran air; Kotak, tali dan rantai kacamata; METERAN ROLL; Pakaian
kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana
dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Penguat
suara; Pengukur amper; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik,
penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Relay untuk stasiun radio dan TV; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Stabilizer listrik; adaptor
daya; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat penerima audio dan
video; antena; antena radio; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan hidung kacamata; bantalan lutut untuk
pekerja; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; barang
dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
barang-barang optik; bingkai kacamata; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; compact disc [audio-
video]; engsel untuk bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam
bentuk jam tangan; headphone; headset; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; helm; helm pelindung; helm
pelindung untuk olahraga; helm sepeda; jaket keselamatan; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kabel dan
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konektor audio dan speaker listrik; kabel kacamata; kabel listrik; kabel mikrofon; kabel untuk telepon pintar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan; kaca optik; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata korektif; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata
tahan debu; kacamata untuk olahraga; kamera [fotografi]; kawat tembaga, terisolasi; kerucut keamanan jalan raya; komputer,
video dan disk game elektronik interaktif; konektor kabel listrik; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lensa
kacamata; lensa kontak; lensa optik; lensa untuk kamera; lensa untuk topeng pelindung pekerja; loudspeakers; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; meter penjepit untuk mengukur arus
listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; mikrofon; mixer video; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; optik; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; pakaian pelindung untuk keselamatan; panel kontrol untuk alarm keamanan; papan setrika;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelindung body(body protector) untuk keselamatan;
pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi
untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan;
pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung wajah pelindung pekerja;
pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pengisi daya untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; penutup untuk smartphone;
peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan nirkabel; peralatan pengukuran elektronik;
perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
program komputer; proyektor home theater; radio; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sarung pelindung untuk smartphone;
sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan pelindung; sensor elektronik untuk mengukur
radiasi matahari; sensor inframerah; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; speaker; tali dagu untuk helm pelindung; tali pengaman, selain untuk
tujuan kendaraan atau olahraga; tape recorder; televisi; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer
rumah tangga; terpal keamanan; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tutup pelindung yang diadaptasi
untuk smartphone; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:43:15
540   EtiketDID2021092215

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

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 :

: GLUTACIA
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;

Halaman 709 dari 808



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

24/12/2021 13:44:06
540   EtiketDID2021092217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pekunden Dalam No.59, RT 001/ RW 003, Pekunden, Semarang Tengah, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50134

Victor Purnomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Almeda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gradien merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari

aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong
Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan
pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat
buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit
dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan
Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing
(pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat kontrasepsi
pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui
tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis
NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting / memotong
jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat
medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat
medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat medis
tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan
untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pelindung diri
(APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat
pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pembantu
pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat
pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga bagian
dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
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Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan
bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan;
Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk
keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan
sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan
menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan;
Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen
pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk
keperluan medis; Instrumen ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan,
kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak,
melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar; Instrument dan peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum
fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot
rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung];
Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air
Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil /
kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan
cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan
(Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan
medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter
untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup
untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk
dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor
(pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang
pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan
untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang
dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk
Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk
penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah
mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader
jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks
(alat bantu seksual); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang;
Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker
pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah
anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras
Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan
periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen);
Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi untuk
membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser fractional C02
yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang mengendur;
Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis);
Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk pemberian
aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata); Otomat
aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk
pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari
implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam
rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus
pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai optik
untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
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keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk
keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus
untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor,
monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru
(Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman;
Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan
dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)  untuk digunakan dengan aparatus pernapasan;
Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan
pertolongan pertama; Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan
pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran
tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung
atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan
neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang
dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu
pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover
glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan
untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat
pemberian obat untuk subkutan implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung
pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat
tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan
pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-
barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas
10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa buah
dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan
pompa infus; Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan
medis; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk
keperluan medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang
pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan
pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk
penyangga perut bagian bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; Sarung tangan karet
untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah;
Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis;
Scanner CT Sinar-X; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air
dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan
medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam
aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus
pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan
pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung
pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter
bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor
yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur
beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan
oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi;
Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia;
Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah
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sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis;
Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga
untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung
eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien
sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam
donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan
instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk
kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan
untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk

Halaman 713 dari 808



tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers
lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus;
botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk
tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk
obat administrasi; cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk
tujuan medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan
dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk
tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis
[mainan seks]; cocok exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik;
cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT]
aparatur; computed tomography [CT] scanner; corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-
maksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk
tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis;
dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator
rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk
tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis;
droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik
untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan;
hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk
kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen;
implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-
perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa,
selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan
buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan
visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan
medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik
sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk
tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig
pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban
mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase
luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk
laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan
untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen
medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup jantung buatan; katup subkutan
terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi;
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kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk
tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat
gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk
penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk
mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres
panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk
tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk
keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah
untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking;
kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress
payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy;
konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset perut;
korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat
mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk
tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan
pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu
menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser
untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan
kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan;
laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan
medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh
ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi
untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan
kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular;
lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot
untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk
operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan
bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal; ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki
kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner;
magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; makan
cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker
bedah; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker
sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker
untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk
penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata
buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep untuk
penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan;
mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang
digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan
sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis;
mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk
tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin
latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan
untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk
digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor
denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis;
monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir
magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal
gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul
sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter;
pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran;
pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat
kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk
tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pencakar tulang; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; pengganti
tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol
aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol
bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; penyangga
implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi; penyumbat dubur untuk penggunaan
medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah
untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen
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medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda
vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk
keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur,
menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta
pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis
berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh
pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi;
peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis
dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-
dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam;
peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi;
peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan;
peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan
farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis untuk mencuci
vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan dan
mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat
buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk
mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatan-
peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu
seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur
mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan
memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat fiksasi ortopedi;
perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents;
perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit;
perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X,
untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
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keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
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24/12/2021 13:44:34
540   EtiketDID2021092218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur

PT PETROKIMIA KAYAKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Aurora S.H.,
Komplek Kehakiman Setjen, Jl. Pengayoman Utara 1 Blok D/14, Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIMAFOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru tua, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,

pembasmi jamur, herbisida; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===
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Alamat Pemohon
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: VINIFERA RESIDENCE BLOK B5 KP.KEBANTENAN . Jatiasih. Jatiasih. Kota
RISNA
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Bekasi. Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17423
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLA & CLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, HITAM, PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); 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 .; Home Peeling 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 wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker (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; Parfum, eau de toilette; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan 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); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu]
untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; body butter untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; concealer wajah;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; eau de parfum; emulsi wajah; esens wajah; garam mandi tanpa obat; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil
mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; 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; losion untuk wajah
tidak mengandung obat; lotion mata; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; 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 kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker mata gel; masker
pembersih untuk 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; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; parfum cair; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil make-up; pensil mata kosmetik; persiapan
scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs);
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:44:53
540   EtiketD222021092220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenanga, Sambilegi Lor, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

PT . PUSTAKA INSAN MADANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: imtech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk

digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furnitur taman terbuat dari
logam; Kursi kerja; Kursi perabot kantor; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet;
Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil;
Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari
televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-
lemari untuk dapur; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja
aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan
ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang
untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup
geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja
serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan
di kebun; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium;
Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu
dan bahan penggantinya, atau plastik; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak
payung; Rak penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang
digantung; Rak-rak untuk perabot; Sandaran tangan [Perabotan]; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bangku
[furnitur]; bangku kerja; bayi mengganti meja; braket rak, bukan dari logam; chadansu [lemari untuk layanan teh]; daun meja;
dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; furnitur dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur taman dari
logam; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur teras, bukan dari logam; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu
kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot];
gerobak untuk komputer [perabot]; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi dari
logam; kursi kantor; kursi-kursi; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot];
lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi;
lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat;
lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari
senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran
bantalan jala plastik untuk rak pelapis; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri;
meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik;
meja dari logam; meja gambar; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja
ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja
pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja
rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja
teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat
bangku menjadi furnitur; paku rak untuk peralatan berkuda; papan rak untuk mesin tik; pelindung bumper untuk perabotan;
perabot komputer; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; pintu lemari
menangkap, bukan dari logam; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak; rak [perabot]; rak
alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam;
rak anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam;
rak dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak
kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak
makanan ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana;
rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk kayu
bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak penyimpanan
untuk papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak
penyimpanan untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk
peralatan ski dan olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan;
rak piring; rak pistol yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak tongkat
baseball dan softball; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan wajan; rak
untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian,
rak sepatu, rak piring; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik
untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tepi plastik
untuk perabotan; trestles, bukan dari logam, untuk meja pendukung; unit rak; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; zataku
[meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:45:19
540   EtiketDID2021092221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budiono No. 5 Kel. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, 65338
CV. Delta Chemica
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASATHRIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot

tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:47:15
540   EtiketDID2021092222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Rego Drive, Elon, North Carolina 27244, U.S.A.
Engineered Controls International, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REGO : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Regulator gas;

aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; alat
pengatur untuk pengolahan air; alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; katup pelepas tekanan
(peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
peralatan dan perkakas pengaturan untuk pipa air; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral;
sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:51:10
540   EtiketDID2021092223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur

PT PETROKIMIA KAYAKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Aurora S.H.,
Komplek Kehakiman Setjen, Jl. Pengayoman Utara 1 Blok D/14, Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZOLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru tua, biru, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,

pembasmi jamur, herbisida; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:51:42
540   EtiketDID2021092225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Waterfront, Hammersmith, Embankment, Chancellors Road, London W6 9HP United
Kingdom.

The Sporting Exchange Limited
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Betfair + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41, 9, 25, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat tulis menulis; alat-alat pendidikan dan pengajaran

(kecuali perkakas); bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; buletin; foto-foto; huruf-huruf cetak,
blok-blok cetak; kalender; kartu tercetak; kertas dan karton; majalah-majalah; manual; publikasi tercetak; tiket===
===Instruksi keterampilan permainan; Jasa-jasa hiburan permainan video; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan
atau hiburan); Penyediaan publikasi elektronik online; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung; hiburan oleh televisi Protokol Internet; jasa permainan; kegiatan olahraga dan budaya;
layanan arcade hiburan; layanan hiburan; layanan hiburan televisi; layanan kasino; layanan lotre; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan permainan on-line; layanan pusat
hiburan; layanan taman hiburan; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan
hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan permainan poker;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; menyediakan program televisi, tidak
dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; organisasi lotere; penyediaan berita secara online===
===Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Tali Telepon Seluler; USB flash drive; Video game; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kartu game komputer; penutup telepon genggam; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat
lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak komputer; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; permainan elektronik yang dapat diunduh; platform perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial; program komputer; program permainan komputer; program video game interaktif; publikasi
elektronik yang dapat diunduh; tempat untuk telepon genggam; video game dan game komputer===
===pakaian, alas kaki, tutup kepala===
===Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Permainan video yang dioperasikan
dengan koin; alat-alat olahraga; bola golf; bola kaki; bola latihan menghilangkan stres; bola untuk olahraga; cangkir untuk
dadu; chip game; chip poker [peralatan game]; chip untuk judi; dekorasi untuk pohon Natal; game dadu; kartu permainan;
mainan lunak; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mesin video game arcade yang
dioperasikan dengan koin; peralatan olahraga; permainan; permainan kartu; permainan papan; pohon Natal buatan; sarung
tangan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:51:42
540   EtiketJID2021092225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 11D No. 11, Kel. Bambankerep, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

PT. Berkat Kecantikan Asia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bdv.asia
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink salem, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa 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 di bidang kosmetik; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan
layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa pemesan dan penjualan
barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan
eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa
penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik;
Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik;
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Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; 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; 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 gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; 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, 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; Perdagangan besar kosmetik; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan
obat-obatan; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan
melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan 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 toko retail secara online yang berhubungan
dengan kosmetik; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi,
pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line
yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mengatur
transaksi perdagangan online; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; perdagangan online; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:57:59
540   EtiketDID2021092226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga No. 69 RT 002 RW 005 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok
Provinsi Jawa Barat 16421, Kota Depok, Jawa Barat, 16421

ATIK KHURIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 13:58:40
540   EtiketDID2021092227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan TB Angke No.16 RT4 RW 5, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
SUGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEELIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas; tas berpergian; tas travel===

===pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:00:36
540   EtiketDID2021092228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIPAR CAKUNG KAV F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13910

PT SAYAP MAS UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBBLE BOOM MEGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balon mainan; Balon tiup; Barang-barang permainan busa baru; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; balon;

game tiup untuk kolam renang; gelembung sabun [mainan]; mainan *; mainan kolam tiup; mainan mandi tiup; mainan untuk
anak-anak; pistol air; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pompa untuk menggelembungkan balon; tabung
tiup memancing mengapung; tangkai stik untuk balon dari plastik; tembakan menempatkan untuk olahraga lapangan; tongkat
pembuat gelembung dan set larutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:02:16
540   EtiketDID2021092229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jati Padang RT. 007 RW. 002 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Muzainah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'SUM B'RENA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dimsum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:03:32
540   EtiketDID2021092230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. HARLIN RT. 005 RW. 011 KEL. PETUKANGAN UTARA KEC.
PESANGGRAHAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ALFRINDA AMANDA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOURAFF + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; baju; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:03:46
540   EtiketDID2021092231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kejaksaan No. 5D, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
PT CITRA HANNOCHS NIAGANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARASHI RAIZEFAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil;
Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri;
Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi
sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk
pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis
instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi;
Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-
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kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan pendingin
dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum;
Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air
panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kloset air; Kombinasi pengering mesin cuci-;
Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik (elektrik); Kotak pengering
udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara
untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU
SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat
energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu
anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon;
Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang; Lemari es; Lemari mayat; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur
elektrik; Menara lampu; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk
penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan,
mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan
rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan
menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi
bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin
pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin, peralatan untuk pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan
merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik;
Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar
cahaya organik; Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara
elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang [peranti memasak];
Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga;
Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan
industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman;
Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;
Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan
LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur,
ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla,
listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Pengontrol pencahayaan; Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok
elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya
(LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan non-
elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
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untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pipa cabang
menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk
instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah
tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk
kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk
keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk
mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan
untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur
bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong
lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan
losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-sirkulator; Sistem instalasi gas medis atau
kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut;
Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk
penerangan; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa listrikyang
digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man hole );
Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan adaptor toilet
duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk
akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas;
aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator panas matahari;
akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat
cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan
untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia;
alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi
udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kelengkapan,
berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan industri; alat kromatografi gas untuk
keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik
untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat masak induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat
memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas
bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan
medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat
pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan;
alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi
keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur
untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering
untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk
mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk
keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap;
alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi
untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan
[aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk
pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk
bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan;
aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi
pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk
tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-
pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi
listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih
minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat
pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat
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pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk
penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk
penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur
disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan;
aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas;
aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur
pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur
udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan
industri, komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau
air; aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan
udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar
kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri
pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk
dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran;
aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap,
memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem
pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur;
bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel
listrik; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis;
barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk
penggunaan di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu;
bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras
pemanas listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya
overhead mandi; bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi;
bilik mandi; bilik penyamakan; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam
pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas;
botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa
untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan
Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik;
ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan;
dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut
untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen
pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara;
evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk,
untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air
reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis;
filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian
dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik untuk
keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter
tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk
keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk AC; filter
untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas;
filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan
panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting
mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot,
listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat
footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer;
freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk
tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk
keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan;
generator gas panas; generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap;
gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi,
listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan
dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik;
humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator
pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi;
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induksi listrik (ranges listrik); industri mesin pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator;
insinerator limbah untuk keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah;
insinerator sampah; insinerator sampah untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi
AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk
keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu,
otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi;
instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna;
instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi
pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral
gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi
pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi
pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi
pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air;
instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah;
instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel;
instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk
membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir;
instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers
air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan
di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi
prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kamar mandi tenggelam; kandang mandi; kantong pensteril yang dapat
dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut;
kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat
permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao
listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi
yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi,
dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh
listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh
listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul
teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk
pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran  dari
Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali
ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air;
katup radiator termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi
pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan
bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran
gas; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan  untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor
panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk
keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan
berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu
dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit
elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; kontrol air katup untuk kran; korek
api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api
gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu
tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran
otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas
listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal,
selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku;
lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya;
lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling;
lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan
pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu
elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi
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panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan;
lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu
keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik;
lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam;
lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto
ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan
lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu
sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu
studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu
tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan
orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari
display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari
instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet
terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es
batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi];
menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur
aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris
untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan
perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik
sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok
menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah; merokok
mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci
(washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin dan
peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis
pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin
kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan;
mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis
untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk
pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin
pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion
untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin
popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk
keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin
penyaringan untuk pemurni-pemurni air; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk
peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri;
motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon
Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk
keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk
digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor
saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri;
otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman
listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak;
oven memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang
untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah
tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk
portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan bakar tungku
pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci masak
listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci
pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air
minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel cahaya; panel
instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari; panggangan
arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers;
pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pelunak
air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
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air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas
akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered;
pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas
listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas
ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas
udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air
panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol
minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan
instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri; pemanasan laci
untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan
untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemandian spa [pembuluh]; pemanggang
(peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang
gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasak
serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat
dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar
gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar kuman; pembakar laboratorium; pembakar
minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih
udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk
keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk
toilet; pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah
tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich,
listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang
dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah
tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan
rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat
menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan
peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun,
alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang
kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan
(cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin
anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya;
pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang;
pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan
instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu
emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es,
pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya;
pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik;
pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering
futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering
piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering
rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk
keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering
udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah
tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar
ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik;
penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik;
penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku;
penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap;
penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik;
pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas
matahari; penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar
panas, selain bagian dari mesin; penurun lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas
untuk oven; penyalur (penerangan); penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk
aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran;
penyiraman instalasi, otomatis; peralatan  pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan
dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi
sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan
perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk
tujuan ilmiah; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar
mandi; peralatan listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk
membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak
elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan
(grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan;
peralatan pasokan air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas
tenaga surya; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri;
peralatan penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil
uap dan memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan
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pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan
air minum; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-
pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi
UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan
secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk
keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu surya,
yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk
perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor;
perlengkapan pembilasan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan
pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan listrik;
perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya; perlengkapan pengontrol polusi
air; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler
[tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas untuk
keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas; pot memasak listrik; pot moka listrik;
produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor sinar laser; pusaran air-jet aparat;
radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator,
listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala;
reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda;
reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan;
regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah
tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri;
roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary kiln untuk keperluan industri;
rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin
pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam;
saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air didapur;
saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel;
saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan
pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah
industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk tangki-
tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk air
industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat
pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air;
sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub;
selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik;
semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat
pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sink dapur; sisi-entry mandi untuk digunakan
oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya),
catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem
penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem
udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit
pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk
tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk
salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku;
sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga;
sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik;
sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi
untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri;
sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis;
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sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin
atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu
instalasi pendingin; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air
reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung
pencahayaan; tajines, listrik; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri;
tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank
flushing; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank
toilet; tanur listrik untuk keperluan industri; tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable;
tempat cuci piring; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti
listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air;
toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan;
trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat
mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri minyak; tungku;
tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku pemanasan; tungku
pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair; tungku untuk
memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan; tutup radiator; uap aparat wajah
[sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC jendela-mount;
unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit desalinasi; unit
didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit pelunakan air
listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri;
unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk
penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air osmosis terbalik; unit pemurnian
air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pendingin untuk mendinginkan kursi
penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual
otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan sirkulasi air; unit
penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan untuk senyawa
restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal menjadi perlengkapan sanitasi; urinal portabel untuk
kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan;
ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk digunakan
dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; wajan listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk
penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC;  alat pembersih untuk
keran air;  alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air;
 alat sterilisasi air;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  keran air;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:05:08
540   EtiketDID2021092232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Jayan RT. 002 RW. 003 Desa Pondok Kec. Karanganom , Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah, 57475

Sulistyowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mamili
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:05:49
540   EtiketJID2021092233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. VETERAN NO 247 SERENGAN, Kota Surakarta, Jawa Tengah
PT RADIO SWARA BENING ATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Radio 92.1 MQFM Solo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Kuning Emas, Hitam, Biru Tua, Hijau Muda
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511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===siaran radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:06:34
540   EtiketDID2021092234

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

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 :

: GLUFIT
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

24/12/2021 14:07:41
540   EtiketJID2021092235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-E, Jl. Jendral Gatot Subrotot Kav. 24-25,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT HARVY RITEL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARVY STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HARVY  merupakan bagian dari nama pemohon. Store merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
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esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan pakaian; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:09:16
540   EtiketDID2021092236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 300 Park Avenue, New York New York 10022, United States of America
Colgate-Palmolive Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLGATE OPTIC WHITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : COLGATE OPTIC WHITE = Merupakan suatu penamaan
COLGATE = Merupakan bagian dari nama pemohon

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; produk pemutih (kosmetik); sediaan pemutihan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:09:36
540   EtiketDID2021092237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi, Jawa Barat

PT. BINA KARYA PRIMA

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 :

: MORNINGPLUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
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[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kemenyan; kit kosmetik; 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; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk
bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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 kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; 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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih
non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; 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 rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim retinol untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk
mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah
untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang
untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker
tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk keperluan industri; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat
kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir;
parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan;
pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk

Halaman 735 dari 808



bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang
riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; 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;
perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna
kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; 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 cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun mandi; 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 pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo
dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; 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 tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus
make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa
obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan
tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu
pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; 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 tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers
kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:10:27
540   EtiketD242021092238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN APIT AIK DESA GUNTUR MACAN, KEC. GUNUNGSARI, KAB. LOMBOK
BARAT, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83351

APRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:10:27
540   EtiketDID2021092238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Citayem Raya Gg. Mesjid RT 004 RW 005 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan
Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat 16445, Kota Depok, Jawa Barat, 16445

MERLIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI GILING RAJAY + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Oranye, Cokelat, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); kopi; kopi bubuk; kopi giling; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:11:52
540   EtiketDID2021092239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mojopahit No.38 LK.II RT.004/RW.007, Kel. Melayu, Kota Pematang Siantar,
Sumatera Utara, 21147

Antonius Paul Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Menara Prizz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari

nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering
(gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan
berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan
rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan
ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari
sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar sereal; Snack Bar (Makanan); bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat;
camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri
dari kerupuk, pretzel atau popcorn; kue untuk makanan ringan; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang
gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan
dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola
probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar
kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan
suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis
sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan
gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; popcorn dan
makanan ringan berbahan dasar jagung; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; snack bar berbasis granola; snack bar
berbasis muesli; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:12:34
540   EtiketD282021092240

730 Nama Pemohon : ST AISYAH
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Alamat Pemohon : DESA TERATAI KEC.MARISA, KAB.POHUWATO, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo,
96266

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEREPE LAMBI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Kerepe Lambi berwarna hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:15:07
540   EtiketDID2021092241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Canggu Tibubeneng No. 10 B. Kel. Tibubeneng, Kuta Utara, Badung,
Kabupaten Badung, Bali, 80363

FARIZ RAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE MOON BALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Topi kulit; Topi yang terbuat dari kulit; jaket kulit; pakaian dari kulit; pakaian

dari kulit atau imitasi dari kulit; sabuk kulit [pakaian]; sandal kulit; sandal kulit kenyamanan khusus; sarung tangan kulit; sarung
tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu; sepatu bot *; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu kerja; sepatu
kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu tahan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:17:08
540   EtiketDID2021092242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto, Kav. 74-75, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870

PT. MUSTIKA RATU, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSTIKA RATU BY BRA MOORYATI SOEDIBYO JAMU KUNIR ASAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MUSTIKA RATU BY BRA MOORYATI SOEDIBYO JAMU KUNIR ASAM adalah sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Cokelat, Emas, Merah, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu pereda panas

dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu);
Minuman kunyit asem (jamu); Obat-obatan tradisional; jamu tolak angin; jamu tradisional; ramuan jamu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:17:37
540   EtiketJID2021092243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. JEMBATAN RT.005 RW.002 PENGGILINGAN, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta

ITA JAYANTI PUSPITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: 6 ELEVEN COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe );
Layanan kafe; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); jasa kafe; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa restoran; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; kedai teh; layanan bar jus buah
dan sayuran; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan jus bar; layanan kafe dan
bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh;
layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam dan restoran; layanan minum teh; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:18:22
540   EtiketDID2021092244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome,
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
Japan

ASICS Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OTIGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : OTIGER : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alat penutup telinga; Baju Hangat; Bodysuit; Celana tahan dingin; Jaket tahan dingin; Jaket-

jaket; Pakaian olahraga; Rompi; Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; Tutup kepala;
alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; baju dalam; baju olahraga; bandana; celana mandi; celana panjang; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pendek; ikat pergelangan tangan; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas luar;
kancing untuk sepatu bola; kaos polo; kaus kaki; kaus tanpa lengan; kemeja aloha kancing-depan; kemeja formal; kemeja
lengan panjang; mantel; mantel panjang; menjalankan jas; pakaian; pakaian dalam; pakaian pengendara sepeda; pakaian
renang; pakaian untuk judo; penutup kepala; piyama; pompa [alas kaki]; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal
selop; sarung tangan; sarung tangan musim dingin; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu
baseball; sepatu basket; sepatu berjalan; sepatu bola voli; sepatu bot *; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu handball; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu olahraga; sepatu
santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; seragam olahraga;
singlet; sol dalam; stoking; topi mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:18:23
540   EtiketD242021092244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LINTAS BIMA-SAPE, DESA NORI KEC. WAWO, KAB. BIMA, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat, 84181

PUTRA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAWANGGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Coklat, Orange, dan Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:18:48
540   EtiketJID2021092245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245-5012, U.S.A.
Mattel, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARBIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BARBIE : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa perkemahan [pondok

untuk berlibur]; Kafe-kafe; Kedai kopi; Layanan perjamuan; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara; katering makanan
dan minuman untuk jamuan makan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan bar; layanan
pusat penitipan anak; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan fasilitas perkemahan; penyewaan
kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; rumah peristirahatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:19:08
540   EtiketJID2021092246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. CITRANUSA BANGUNPERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE PAPANDAYAN MANAGEMENT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan administratif manajemen hotel; 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 manajemen sumber daya manusia; 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; Pengelolaan bisnis hotel dan
penginapan lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
bantuan pemasaran; belanja online; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen;
jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi
orang untuk orang lain; layanan bisnis yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
penjualan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; penelitian pemasaran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan
komersil melalui situs web; perdagangan online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:20:56
540   EtiketDID2021092248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. MOESTALIM RT 016 RW 000, MADUREJO, ARUT SELATAN,
KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah, 74112

WAHIDAH AULIANISSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dr. Rani, Sp.KK Your Beauty is our Priority
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Brand Skincare dr. Rani Satiti, Sp.KK
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; 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; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Busa
rambut; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens
rambut; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel
pembersih kepala dan tubuh; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Home Peeling wajah; 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
fungsional; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit 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 rambut; Krim tabir surya; Krim untuk mandi;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lak rambut; Lembaran kertas yang
diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi
dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; 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; Parfum tubuh yang disemprotkan; 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
wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Perawatan anti-penuaan; Perona wajah; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk
perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun untuk muka;
Sampo rambut 3-in-1; 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 kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis
hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik);
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Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bahan pemoles
untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi
simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat;
balsam non-medis untuk rambut; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak
rambut; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik;
bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bronzer kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens wajah; gel
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [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-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir
rambut; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kertas
untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; 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; 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; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung obat;
krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; 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 yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; 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 pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu
dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah
[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; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; losion  untuk kulit; losion dan
krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis);
losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik];
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; 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 non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa
obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; 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 untuk
keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih
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kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat yang membersihkan 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
memperbaiki rambut; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak wajah; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses menjadi alat bantu penata rambut;
obat dan bahan obat menghilangkan rambut; 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 wajah; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; patch jerawat kosmetik;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pencerah kulit; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil mata kosmetik; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; penyemprot tubuh; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; 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; 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; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; poles untuk kulit; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah
bercukur; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk pelindung
matahari (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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rias wajah; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; 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];
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; 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 hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; 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 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 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 dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
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 rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk
manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk 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 perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias
rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan
tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
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lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir sepatu dan krim;
semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; 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; 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; stiker seni tubuh; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan
sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai
diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; topeng kulit kepala; tubuh gemerlap;
tubuh yang tidak berobat meresap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:23:52
540   EtiketJID2021092249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Rukan Multiguna Kemayoran No. 1P, Jl. Rajawali Selatan Raya Blok C5
No. 2, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. INTI NYA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEYBITS + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko alat-alat olahraga; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah

tangga; Toko jam tangan; Toko mainan anak-anak; toko alat kesehatan; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:23:58
540   EtiketDID2021092250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Ruslan II RT. 004 Kel. Pasar Baru Kec. Lahat , Kabupaten Lahat, Sumatera
Selatan, 31411

Welli Wilyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sehile
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kakao; Kopi bubuk; Produk-produk kakao ; kopi; kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi; produk-produk kopi;

teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:24:25
540   EtiketDID2021092251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Kota Blok A. 1 No. 8 RT. 001 / RW. 016 Bekasi Jaya , Kota Bekasi,
Jawa Barat

Felicia Widiyana Arifin
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVELINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab

wajah; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam; krim pemutih kulit; krim siang; lotion wajah dan tubuh;
masker kulit [kosmetik]; pencuci muka; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; serum kecantikan; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:26:49
540   EtiketJID2021092253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Griya Kemang Permai No.97 RT 008 RW 007 Kelurahan Jatiwaringin,
Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411

Yudi Ria Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko yang menjual pakaian; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 14:26:53
540   EtiketDID2021092254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
Japan

Nintendo Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pokémon Fantom Kegelapan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pokémon Fantom Kegelapan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permainan; alat untuk game; alat untuk memancing; boneka (dolls); film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk

game portabel; game portabel dengan layar kristal cair; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; konsol
genggam untuk bermain video game; mainan *; mainan untuk hewan peliharaan; mainan yang diisi kain/kapas; mesin
permainan video; mesin video game arcade; pengendali untuk konsol game; peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:13:22
540   EtiketDID2021092374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav. Primkop AU no.15 jl. Letda natsir, bojong kulur, RT01, RW02. Kode Pos 16969.,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16969

Arif Deddy Cahyadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Liquid
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat Muda, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak rambut kemiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:13:38
540   EtiketDID2021092375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Iskandar Muda No. 48A RT. 002/RW. 005, Kel. Neglasari, Kec. Neglasari,
Tangerang, Kota Tangerang, Banten

PT INDOSARI MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOJO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air botolan; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk

keperluan medis; 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 pegunungan; Ale jahe dari minuman jus jahe; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bir; Bir dingseng dari minuman jus gingseng
merah; Bir jahe dari minuman jus jahe; Jahe ale; Jus Salak; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Koktail tanpa-
alkohol; Limun; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman buah es; Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman jus
buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya;
Minuman kacang hijau fermentasi; 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 ringan rasa buah, non-alkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; Sekoteng; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; air berperasa yang dibotolkan; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral
berperisa; 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 dengan vitamin; air minum suling; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-
buahan; bir berbahan dasar buah; cola [minuman ringan]; 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 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 semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman ekstrak kacang; minuman jeli; 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 sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kolang kaling; minuman nata de coco; minuman
non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman olahraga yang mengandung
elektrolit; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; 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 sayuran;
minuman yang diperkaya protein nabati; 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; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup
green tea; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:13:50
540   EtiketDID2021092376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi  Osaka 567-8680
NITTO DENKO CORPORATION
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AyuMeera
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:13:56
540   EtiketDID2021092377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi  Osaka 567-8680
NITTO DENKO CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AyuMeera
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===lembaran plastik, selain untuk pembungkus; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah

tangga; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:15:02
540   EtiketDID2021092378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRAHA CEMPAKA MAS BLOK A NO 27, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10640

PT NORGANTARA SURYA GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORGANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:15:11
540   EtiketJID2021092379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: BATAVIA Bliss + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, MERAH TUA DAN PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang

akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
perhotelan (hospitality); Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Penyewaan tempat untuk acara sosial; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran;
penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan
ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-
pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:16:09
540   EtiketDID2021092380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi  Osaka 567-8680
NITTO DENKO CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AyuMeera
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===kaset [pakaian pria]; kerah mendukung; pita hem; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:17:55
540   EtiketDID2021092381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sariwangi Regency Bukit VIII No. 72 RT. 003 RW. 011 Kel. Sariwangi
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559

JIMI BUANA KHAMEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKARIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana

pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju memancing; beanies; celana angin; celana atletik; celana
bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
wanita; celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana
kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi;
celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana
pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
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celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika;
celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana
pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan;
kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-
jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak
bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:18:03
540   EtiketJID2021092382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Millenia Lt. 7, Jl. MT Haryono Kav. 16, Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo Meat Market Bintaro
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; jasa

distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:18:39
540   EtiketDID2021092383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Universitas Gadjah Mada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AG Fit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); sediaan farmasi yang bekerja pada sistem

saraf pusat; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan
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dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral
degeneratif vaskular===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:19:34
540   EtiketDID2021092384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT 39, 8/F., BLOCK D, WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE, 31-35 SHAN MEI
STREET, FOTAN, NEW TERRITORIES

ITEL TECHNOLOGY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: itel 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 : ===Penggandeng [peralatan pengolah data]; USB flash drive; keyboard komputer; komputer laptop; komputer notebook;

komputer tablet; mouse [periferal komputer]; peralatan proyeksi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer;
perangkat periferal komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:20:25
540   EtiketDID2021092385

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

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 :

: ROSVATIN
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
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antiseptik sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:21:26
540   EtiketDID2021092386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6FL., NO. 360, RUEI GUANG RD., NEIHU DIST. TAIPEI, TAIWAN 114
CORUM INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Epi-On
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim pemutih kulit; lipstik; masker kecantikan; pelembab anti-penuaan; sediaan

kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:21:27
540   EtiketDID2021092387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur

PT PETROKIMIA KAYAKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Aurora S.H.,
Komplek Kehakiman Setjen, Jl. Pengayoman Utara 1 Blok D/14, Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIBAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, merah, kuning, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,

pembasmi jamur, herbisida; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:22:21
540   EtiketDID2021092388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6FL., NO. 360, RUEI GUANG RD., NEIHU DIST. TAIPEI, TAIWAN 114
CORUM INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Azeclair
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim pemutih kulit; lipstik; masker kecantikan; pelembab anti-penuaan; sediaan

kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:24:15
540   EtiketDID2021092390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.52 Jln Mega 3B, Mega Industrial Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia
Topmix Industries (M) Sdn. Bhd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAHM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas untuk motor dan mesin; Pipa pembuangan bermulut banyak [manifold] untuk mesin; bantalan rem, selain untuk

kendaraan; bantalan rol; batang penghubung untuk motor dan mesin; cincin piston; ejectors; filter untuk motor dan mesin;
karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; knalpot untuk motor dan mesin; muffler untuk motor dan
mesin; pegas (bagian dari mesin); pelumas pompa; piston untuk mesin; piston untuk silinder; poros engkol; poros/batang
dalam silinder mesin, poros nok.; rantai transmisi, selain untuk kendaraan darat; segmen piston; sepatu rem, selain untuk
kendaraan; silinder untuk motor dan mesin; starter untuk motor dan mesin; turbin, selain untuk kendaraan darat;
turbocompresor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:24:22
540   EtiketDID2021092391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 1608, North Circle Road State Highway, Xiangcheng District
ZHENGXING WHEEL GROUP CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZX + huruf kanji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===as roda untuk kendaraan; jeruji roda kendaraan; kursi kendaraan; mobil; pelek untuk roda kendaraan; pembawa bagasi

untuk kendaraan; penutup jok untuk kendaraan; roda kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:26:04
540   EtiketDID2021092392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 2 Lt. 2, Jl. Pluit Selatan Raya, Kel
Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. HEBE BEAUTY STYLE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOU LONG-LASTING BEAUTY 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 : ===bola kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; krim kulit; krim pembersih kulit; krim tabir surya;

losion untuk tubuh; lulur; masker kecantikan; masker rambut; minyak esensial; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak rambut; pelembab bibir; pembersih wajah; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pewarna rambut;
sabun batangan untuk toilet; sampo; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan pembersihan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; serum
kecantikan; susu pembersih untuk keperluan toilet; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:28:45
540   EtiketJID2021092393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Millenia Lt. 7, Jl. MT Haryono Kav. 16, Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meat Market Bintaro
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Meat = Daging; Market = Toko/pasar
591 Uraian Warna : Hitam-putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; jasa

distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:29:11
540   EtiketDID2021092394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Universitas Gadjah Mada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGBren
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); sediaan farmasi yang bekerja pada sistem

saraf pusat; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan
dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral
degeneratif vaskular===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:32:14
540   EtiketDID2021092395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 42-46 Station Road, Edgware, England, HA8 7AB
Matrix Machine Tool (Coventry) Limited, MATRIX PRECISION CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M COVENTRY ENGLAND.1913 + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat mesin horizontal multi proses; Alat-alat mesin vertical multi proses; PDAM menjadi alat mesin; Panduan linier;

Robot (mesin); Sekrup Bola; alat untuk pembuat rute dan CNC; aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin; bantalan rol untuk
mesin; gigi reduksi menjadi bagian dari mesin; kepala pengeboran [bagian mesin]; lengan robot untuk keperluan industri; lift
[lift]; meja untuk mesin; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin mengasah; mesin pemisah; mesin pemotong; mesin
pengebor; mesin pengerjaan logam; mesin penggiling; mesin pengulir; motor untuk lift; pengecil tekanan menjadi bagian dari
mesin; reamers menjadi alat mesin; sekrup konveyor; sistem parkir mekanik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:32:24
540   EtiketJID2021092396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA
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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 :

: PuriJaya + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, HIJAU MUDA, ORANYE DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:32:41
540   EtiketJID2021092397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 79 ROBINSON ROAD #07-01 BRIDGE+ SINGAPORE (068897), 068897
MULTIVERSE LABS PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULTIVERSE & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.;
layanan kemah liburan [hiburan]; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan
kuliah; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; penyediaan loka
karya dan seminar; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:33:39
540   EtiketJID2021092398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan, Blok CK 19, RT. 005/027, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok,
Jawa Barat

Dr. H.C. Ary Ginanjar Agustian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESQ 165
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : ESQ 165 merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultansi pelatihan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultansi

terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pendidikan; Sekolah; Universitas; kegiatan olahraga dan budaya; layanan
pendidikan, pelatihan dan hiburan; penerbitan buku; penyediaan kursus bahasa; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan
dan pendidikan; publikasi buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:33:53
540   EtiketDID2021092399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur

PT PETROKIMIA KAYAKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Aurora S.H.,
Komplek Kehakiman Setjen, Jl. Pengayoman Utara 1 Blok D/14, Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXANIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,

pembasmi jamur, herbisida; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:35:00
540   EtiketDID2021092400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Buaran Indah 1 Blok C1 No 9, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13470

Isyana Alif Marthani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Acalypa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:36:22
540   EtiketD272021092401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jedong 4/11, RT 004/RW 002, Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60131

Lily Permatasari Tjen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWAN + LUKISAN DAN LUKISAN KOKI MENGANGKAT DUA JEMPOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===tepung tapioka===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:36:27
540   EtiketJID2021092402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: PURI MERAK + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, HIJAU MUDA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:36:48
540   EtiketDID2021092403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Polowijan 40 026/007 kadipaten Kraton Jogjakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta,
55132

WACHYUDI, Acang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanya Tulisan dan gambar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan warna Hitam dan Tulisan warna Putih , gambar warna biru, merah, kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arang untuk Hookah dan BBQ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:38:47
540   EtiketJID2021092404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PURI CENDRAWASIH + Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:38:53
540   EtiketD272021092405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jedong 4/11, RT 004/RW 002, Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60131

Lily Permatasari Tjen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIE TJEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kecap; Kecap asin; Kecap manis; Kerupuk; Merica bubuk; Mie; Sagu mutiara; Tauco;

Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung ketan; Tepung peyek; beras ketan; beras merah; bihun; bubuk soda kue; bumbu olahan
[bumbu]; cokelat; cuka; es batu; garam; gula aren; gula bubuk; gula merah; gula pasir; kopi; kwetiau; lada; madu; mayones;
penyedap rasa; petis; ragi*; rempah-rempah; sagu; sambal; saos tomat; saus tiram [sambal]; sirup (sirup kental); sohun; teh;
tepung beras; tepung bumbu; tepung jagung; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kentang *; tepung roti; tepung sagu;
tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:39:20
540   EtiketJID2021092406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof Dr Hamka Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171
UPT PKK UNP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAKI LIMA Pendekar Bisnis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan komputer global dan

lokal; 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; Layanan Podcasting; 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,
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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 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; Penyiaran dan streaming
Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; Program penyiaran melalui jaringan
komputer; 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/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan penyiaran
audio; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui
Internet; 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; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan
elektronik dan komunikasi; pengoperasian peralatan penyiaran radio; penyiaran interaktif; penyiaran multimedia melalui
Internet; penyiaran program melalui internet; podcasting; transmisi podcast===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:40:56
540   EtiketJID2021092407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Duta Merlin Lt. 3B, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Kelurahan Petojo Utara,
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. BANGUN KARUNIA PRIMA LANGGENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sedayu One
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan

pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; 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; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang
berhubungan dengan real estat; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan pemrosesan
transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; melakukan transaksi
keuangan secara online; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan informasi di
bidang real estat melalui Internet; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengembangan properti
dan real estat; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; persiapan manajemen properti riil (real property) dari
laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:41:14
540   EtiketJID2021092408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA
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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 :

: PURI KASUARI + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:41:19
540   EtiketJID2021092409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan, Blok CK 19, RT. 005/027, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok,
Jawa Barat

Dr. H.C. Ary Ginanjar Agustian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESQ 165
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ESQ 165 merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan kesehatan; Peternakan; Rumah sakit; layanan klinik kesehatan; layanan pusat kesehatan;

pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:43:49
540   EtiketJID2021092411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: GRAND BATAVIA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung,
tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara
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pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:45:12
540   EtiketJID2021092412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S. Supriadi 73 A, RT. 001, RW. 004, Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur

Roy Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L//R Labuh Ruang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran,

termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kantin; Kedai; Layanan kedai makan; Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; jasa restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:45:58
540   EtiketJID2021092413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan, Blok CK 19, RT. 005/027, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok,
Jawa Barat

Dr. H.C. Ary Ginanjar Agustian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 165
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 165 merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan kesehatan; Peternakan; Rumah sakit; layanan klinik kesehatan; layanan pusat kesehatan;

pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:46:00
540   EtiketDID2021092414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Flamboyan No.13 RT. 006 RW. 002 Kel/ Desa Tegalwangi Kec. Talang ,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52193

Salma Rosyidatunnuha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LAUREK THE LABEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Nude
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:46:33
540   EtiketDID2021092415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur

PT PETROKIMIA KAYAKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Aurora S.H.,
Komplek Kehakiman Setjen, Jl. Pengayoman Utara 1 Blok D/14, Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELDENE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,

pembasmi jamur, herbisida; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:47:59
540   EtiketDID2021092417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)

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, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Reliability Made Simple
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Reliability Made Simple = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan dan instrumen medis; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; peralatan medis dan instrumen

untuk operasi jantung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:49:54
540   EtiketJID2021092418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: BATAVIA Terrace + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung,
tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara
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pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:50:14
540   EtiketJID2021092419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. CITRANUSA BANGUNPERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESERVANCY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, merah tua, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan administratif manajemen hotel; 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 manajemen sumber daya manusia; 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; Pengelolaan bisnis hotel dan
penginapan lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
bantuan pemasaran; belanja online; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen;
jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi
orang untuk orang lain; layanan bisnis yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
penjualan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; penelitian pemasaran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan
komersil melalui situs web; perdagangan online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:51:39
540   EtiketDID2021092420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JELAMBAR BARAT III-F NO. 10 LB, RT. 008 RW. 010, KELURAHAN
JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

TJIOE KENG BENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Halaman 762 dari 808



Nama Merek
Tipe Merek :

: 38 TOYS + LUKISAN/LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU, DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka mainan hewan (dengan isi); boneka (dolls); boneka yang diisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:52:06
540   EtiketJID2021092421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: BATAVIA Garden + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:53:36
540   EtiketJID2021092423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PEKALANGAN GG KH MADRAIS NO 175 RT.001/RW.005, Kota Cirebon, Jawa
Barat, 45117

TENNO MATSHUSIMA, IMAM HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE IDAMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:55:21
540   EtiketJID2021092424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 79 ROBINSON ROAD #07-01 BRIDGE+ SINGAPORE (068897), 068897
MULTIVERSE LABS PTE. LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULTIVERSE & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna

platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa
komputer); Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perangkat lunak berbentuk layanan
(SaaS); Platform sebagai Layanan (PaaS); cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak
untuk blockchain; jasa hosting situs web; 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 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); layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; menyediakan penggunaan sementara program komputer
yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan perangkat lunak platform
keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (cryto token) dan
aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian
aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; 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; penelitian di bidang perangkat lunak komputer;
penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat lunak komputer;
penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman (API) dan alat pengembangan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyediaan platform komputasi yang tidak
dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan
pembelian 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:55:59
540   EtiketJID2021092425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: BATAVIA Height + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
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yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:56:57
540   EtiketDID2021092426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baleendah, RT. 005/RW. 001, Kel. Sukamanah, Kec. Cigalontang, Kab.
Tasikmalaya., Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

ENANG KOMARA, S.Si., MM.

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 :

: HUDALAUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; Bubuk tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok

elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau molase; Tembakau perasa; buku kertas rokok;
herbal untuk merokok; kertas linting rokok; kertas rokok; merokok tembakau; molase herbal [pengganti tembakau]; pengganti
tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; rokok; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah;
tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:58:31
540   EtiketJID2021092428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Merpati Puri Jaya KP Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Banten 15560., Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. DELTACENDANA CITAPERSADA

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 :

: BATAVIA BREEZE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; 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, 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; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan
layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen
untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat
properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web;
memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan
informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin melalui portal website internet; penyewaan kantor, real estate dan apartemen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 16:59:33
540   EtiketJID2021092429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda Ujung No. 35 Griya Cinere I, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, 16515
YAYASAN LAZUARDI HAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lazuardi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, PUTIH DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi animasi; Akademi computer; Bimbingan belajar (bimbel); Hubungan dengan lembaga internasional di bidang

pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; Informasi
pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, 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, pemberian nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus; Jasa kursus secara
online; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar,
konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan pembentukan karakter
(character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun
media sosial; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam
bidang investasi dan keuangan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa
pengembangan kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; 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 pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program
konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa sekolah
taman kanak-kanak; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar
untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa
pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Kelas
linguistik; Komunitas pendidik dan pengajar; Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus
pengembangan diri; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan akademi pendidikan; Layanan informasi pendidikan;
Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis;
Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan;
Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pendidikan; 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 lanjutan;
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, 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 pengajaran;
Layanan pengajaran bahasa; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
untuk mengatur dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (
Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga pengajaran; 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; Membuat
publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca,
(termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan
menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
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menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur
dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; 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, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan
kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan] atau seminar di bidang
pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengorganisir dan melaksanakan pameran;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan kursus
pelatihan; 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
pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan publikasi online;
Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar;
Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan
atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk
meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan personil; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pemberian
gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi,
seminar dan pameran; Peminjaman buku-buku; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dini
[pendidikan]; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Penelitian
pendidikan; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan ulasan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan
dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; 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 seminar dan loka karya; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan informasi
pendidikan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi;
Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; 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 tutorial secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyelenggara
Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggaraan webinar ( seminar
online); Produksi Video E-Learning; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; 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 yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global
(tidak dapat diunduh); 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 teks
pendidikan; Sekolah; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data
komputer atau melalui Internet; Taman kanak-kanak (TK); Ujian pendidikan secara online; akademi [pendidikan]; bimbingan
kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan
pendidikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan
budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah asrama;
instruksi dan pelatihan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa keagenan berkaitan dengan penyediaan publikasi secara elektronik;
jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; 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 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 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 sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang 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, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan
konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; 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 perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; 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
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-jasa
akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa
informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via 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
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Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; 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 perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perniagaan institute bahasa
asing; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; kelas
pengayaan; kelompok bermain; 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 pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan
menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; kursus bahasa; kursus
pelatihan berbasis komputer; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan
bimbingan kejuruan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan galeri seni untuk
tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; 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 instruksi dan pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan
pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan
pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan
pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dan
hiburan; 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 kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan
pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; 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 disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan
disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan
transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; 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,
pelatihan dan hiburan; 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 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 penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik;
layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali pencetakan; layanan penilaian pendidikan
online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perpustakaan akademik on-
line; layanan sekolah bahasa; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di
sekolah menjejalkan; melakukan acara pendidikan; melakukan instruksi pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas;
melakukan kelas latihan; melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya pelatihan;
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 seminar; melakukan seminar pelatihan;
melakukan simposium; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online yang
berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan
online; memberikan informasi terkait pelatihan; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan;
memimpin kelas; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengatur acara budaya; mengatur
acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan
melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri
perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan
konferensi; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan
tutorial; mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres; mengatur dan
menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; 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, 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, seminar, dan simposium;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; 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
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 forum
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pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui Internet; mengatur kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya
profesional dan kursus pelatihan; 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 seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur seminar pelatihan; mengatur
seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin dan mengatur
konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar,
presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur,
memimpin dan menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur,
memimpin, dan mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik
atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi on-line di bidang pendidikan;
menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pendidikan;
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 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 layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan pameran online
untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan
pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan
on-line; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; 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, 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 seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar
pelatihan online; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan instruksi matematika; menyediakan video
pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda
dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; organisasi dari kursus-
kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi forum tatap
muka; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; 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 seminar; pameran
budaya; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi,
konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelatihan
bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam penggunaan komputer;
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan
personil, tim dan organisasi; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kejuruan; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan
kerja; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan lanjutan; pelatihan olahraga; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pra
kerja; pelatihan pribadi [pelatihan]; 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 penyediaan publikasi secara elektronik; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk
tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan anak usia dini (PAUD);
pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan lebih lanjut; pendidikan sekolah asrama; pendidikan yang
lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; 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 jurnal secara multimedia; penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam
bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia;
penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial,
peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; pengajaran; pengajaran bahasa; 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 konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya;

Halaman 769 dari 808



pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan kompetisi untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan studi di luar negeri; pengaturan,
pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; 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; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; 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; pengoperasian ruang-ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur
pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah,
forum atau lokakarya; 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; pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan
dan publikasi teks, selain teks publikasi; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer
global atau internet, bukan download; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan
fasilitas pelatihan; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan
dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang
pengembangan brand (merek) dan rancangan (design); penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan
loka karya dan seminar; penyediaan pelatihan; 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 program pelatihan; penyediaan publikasi elektronik online
dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh,
terkait dengan artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan
konferensi; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak
jauh; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan
materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan publikasi cetak; perekrutan siswa untuk institusi
pendidikan yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian;
produksi bahan ajar; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi podcast; produksi
podcast video; program acara pendidikan; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika;
program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di bidang sains; program pengembangan
kepemimpinan; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; 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 ulasan; publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; 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 jurnal; publikasi
jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi ilmiah; publikasi
kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi katalog; publikasi lembar fakta; 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 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 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;
terjemahan bahasa; transfer pengetahuan [pelatihan]; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 17:00:44
540   EtiketDID2021092430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gemolong-KR. Gede KM 4 RT. 012 Desa Jeruk Kec. Miri , Kabupaten Sragen,
Saifudin Aulya Akhsan
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Jawa Tengah, 57276
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STUDIO IKATEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Flashes (pakaian); Pakaian; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup

kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 17:02:42
540   EtiketJID2021092432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. CITRANUSA BANGUNPERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLUTION 9.0 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan administratif manajemen hotel; 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 manajemen sumber daya manusia; 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; Pengelolaan bisnis hotel dan
penginapan lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
bantuan pemasaran; belanja online; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen;
jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi
orang untuk orang lain; layanan bisnis yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
penjualan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; penelitian pemasaran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan
komersil melalui situs web; perdagangan online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 20:34:35
540   EtiketJID2021092493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung SCTV Tower - Senayan City Lt. 16, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Rt 004/002,
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT OMNI INTIVISION
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XTV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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 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
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,
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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 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 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
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video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa 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 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-
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 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
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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 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 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 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
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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,
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 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,
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; 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
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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 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 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 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; 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
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,

Halaman 777 dari 808



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, 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 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
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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; 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 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
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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 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; 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; 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
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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; 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 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
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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 sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
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-
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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,
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
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
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dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan 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
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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 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;
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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;
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
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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; 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
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
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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;
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 hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan 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;
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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
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 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 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
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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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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, 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; 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
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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;
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
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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;
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

24/12/2021 21:03:58
540   EtiketDID2021092497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Kenangan Jaya Blok R No. 1 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Kencana Kec.
Tanjungpinang Timur  , Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Lady Octadayana

Halaman 797 dari 808



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La Oc Da
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, biru, merahmuda
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:14:06
540   EtiketDID2021092499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawamangun Muka Selatan IX/2 RT: 008 RW: 013, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13220

Nia Wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WhiteMee Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; 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 .; 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 mata; 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
(kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk perawatan
kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan 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 perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
deodoran untuk perawatan tubuh; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; 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 tubuh dan
kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; 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; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; 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; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan
tubuh dan perawatan kecantikan; 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 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 perawatan
tubuh dan kecantikan===

Halaman 798 dari 808



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:29:24
540   EtiketDID2021092503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kav. 32-34, Jakarta Barat 11480
PT. Sasa Inti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SASA = bagian dari nama pemilik merek
591 Uraian Warna : Merah, oranye (jingga) dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); cabai rawit olahan;

cabai yang diawetkan; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; kaldu; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut
panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; santan; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-
nori]; yaki-nori [lembar rumput laut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:30:55
540   EtiketDID2021092506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kav. 32-34, Jakarta Barat 11480
PT. Sasa Inti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SASA = bagian dari nama pemilik merek
591 Uraian Warna : Merah, oranye (jingga) dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabe Kering; MSG (Monosodium Glutamate); Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal tabur; bubuk

cabai; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; penyedap rasa; rempah-rempah; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk
digunakan sebagai bumbu; saos; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:34:48
540   EtiketDID2021092507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kav. 32-34, Jakarta Barat 11480
PT. Sasa Inti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA NORI TABUR SEAWEED FLAKES dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SASA = bagian dari nama pemilik merek
591 Uraian Warna : Merah, hijau tua, hijau muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); cabai rawit olahan;

cabai yang diawetkan; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; kaldu; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut
panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; santan; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-
nori]; yaki-nori [lembar rumput laut]===

Halaman 799 dari 808



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:36:08
540   EtiketJID2021092508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kond. Taman Anggrek Twr. 3-21-E, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
JAMILI KUMALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMJES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : putih, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; Klinik kecantikan; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi;

layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:37:48
540   EtiketDID2021092509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Damai Raya nomor 177 A, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat
Rahma Ika Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ri RAHMA IKA
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 Syar'i; Busana Muslim; Gamis pria; Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian;

Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Pakaian longgar; Pakaian muslim; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian wanita; Pakaian,
yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi,
dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; alas kaki; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju busana muslim; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celemek [pakaian]; dalaman jilbab; gamis; jaket [pakaian]; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
jas [pakaian]; jilbab; kaftan batik (pakaian); kerudung [pakaian]; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja
sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian dalam; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual
untuk  bersantai; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian tidur bersalin;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu untuk pria, wanita dan anak-
anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan pakaian formal wanita; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:38:27
540   EtiketDID2021092511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jetis suruh rt 04 rw 013, donoharjo, ngaglik, sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

Juli Hidayat, S.T.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK ORGANIK HAJATI
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 800 dari 808



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:38:37
540   EtiketDID2021092512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kav. 32-34, Jakarta Barat 11480
PT. Sasa Inti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA NORI TABUR SEAWEED FLAKES dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SASA = bagian dari nama pemilik merek
591 Uraian Warna : Merah, hijau tua, hijau muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabe Kering; MSG (Monosodium Glutamate); Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal tabur; bubuk

cabai; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; penyedap rasa; rempah-rempah; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk
digunakan sebagai bumbu; saos; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:44:17
540   EtiketDID2021092515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Taman Mutiara Persada Blok AA 1, RT 001 RW 005, Rojoimo, Wonosobo,
Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56316

Nadia Nur Asifa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arundina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Perawatan kulit, rambut & seluruh badan.
591 Uraian Warna : Violet & Ungu
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 pengawet kulit (pengkilat); 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 padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Busa pencuci wajah; Cairan
harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit;
Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Home Peeling wajah; 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 untuk perawatan kulit
dan rambut; 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 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; Krim pelembab kulit beraroma; Krim
pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya;
Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran
untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk
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keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion Pengelupasan Kulit; Losion bernutrisi untuk wajah;
Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak,
losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab
kulit sensitif; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih kulit non medis; Pembersih untuk badan; Pembersih
wajah (kosmetik); Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Pewangi
badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi
ruangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit 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; Pundi berisi bunga, buah, dan
rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun cair
badan; Sabun penghilang bau badan; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; 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 perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk
kulit; Sediaan pembersih badan 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 matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan
pewangi untuk udara; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit;
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 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); Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip
untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tissue wangi basah;
Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; 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; air wangi; anti keringat (pembersih
badan); antiperspiran non-obat; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batu
apung untuk digunakan pada tubuh; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; 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 pewangi anti bau badan; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat wajah; dasar bedak
untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan
pribadi [wewangian]; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh;
esens untuk kulit; esens wajah; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; 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 tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit;
gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai
setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; hidrator kulit; ionone [wewangian]; jel dan krim untuk mandi shower; kain diresapi
dengan pembersih kulit; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; 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 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 untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
kulit kepala; 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; krim;
krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
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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 bibir; krim
boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan
sediaan setelah matahari; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; 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 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 non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim
penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim perlindungan
rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam
popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya;
krim tangan; krim tangan 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 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 spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; 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 untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan kosmetik;
losion  untuk kulit; 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 pemutih kulit wajah; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; 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 aromaterapi; 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 klarifikasi kulit non-obat;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat
menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
wajah dan tubuh; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih
untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk
wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint
[wewangian]; minyak pijat tubuh; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan
untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum air wangi;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih karpet
dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan
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kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi;
pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka, kapas
dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyemprot tubuh;
peralatan mandi tanpa obat; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs);
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna lotion untuk rambut; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan
dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung
obat; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk
wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun
kulit; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; 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 mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet untuk linen wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan baskom tanpa obat; 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 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 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 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa
obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih badan; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
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 digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; 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 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 pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; 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 merawat tangan dan
tubuh; 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 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk
kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
pengharum untuk ruangan; 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; 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
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(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; stiker seni tubuh; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; topeng kulit kepala; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; vanillin sintetis [wewangian];
wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian
dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis;
wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:56:04
540   EtiketDID2021092519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,
Japan

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico 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 :

: Healthier days, Wellbeing for life, glico
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Healthier days, Wellbeing for life : merupakan suatu penamaan.
glico : bagian dari nama pemohon.

591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 5, 9, 42, 43, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran dan grosir; Layanan toko ritel online; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan

sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan
ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk suplemen makanan;
layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen
makanan===
===Germisida; Gula-gula yang mengandung obat; Serbet bayi; Suplemen diet dan gizi; bahan-bahan diet yang disesuaikan
untuk keperluan medis; enzim untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis;
kit medis keperluan tes diagnostik; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman obat; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan manusia; pakan ternak yang diberi obat; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis; popok bayi; preparat kimia untuk keperluan farmasi; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan pengujian; sediaan pengujian untuk
keperluan medis; sediaan-sediaan kedokteran hewan; serat makanan; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen
makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen
vitamin; susu bubuk untuk bayi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; uji diagnostik untuk keperluan
medis===
===Alat perekam pekerjaan; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Baterai dan sel baterai; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Mesin dan instrument optik; Mesin dan instrument pengukuran
atau pengujian; Mesin fotokopi; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Tudung pencegahan
bencana alam; alarm gas; alarm kebakaran; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat cetak biru; alat dan
instrumen fotografi; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat pemadam api; alat pengukur dan penguji elektrik atau
magnetik; alat untuk memeriksa perangko; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus sinyal kereta api,
bercahaya atau mekanis; baterai surya; compact disc; dudukan slide film; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser;
file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film video; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga;
instrumen matematika; inti magnetik; jam waktu [alat perekam waktu]; kabel resistensi; kacamata; kamera digital; kas register;
kaset audio yang direkam sebelumnya; konverter putar; masker gas; masker pelindung debu; mekanisme yang dioperasikan
dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya;
mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin
hitung dan penyortiran koin; mesin kartu untuk kantor; mesin pemadam kebakaran; mesin pemungutan suara; mesin stamping
waktu dan tanggal; metronom; nosel selang pemadam kebakaran; ozoniser [ozonator]; pakaian untuk perlindungan terhadap
api; pemadam api; pembuat telur; pengubah fase; penyumbat telinga untuk penyelam; perahu api; peralatan dan instrumen
laboratorium; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak komputer pendidikan; pita video dan disk video terekam; program permainan untuk mesin permainan video
arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program-program komputer yang dapat diunduh;
publikasi elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; regulator untuk
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digunakan dalam scuba diving; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman kaset video yang direkam
sebelumnya; rekaman piringan hitam ; sabuk pemberat untuk scuba diving; sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; satelit untuk tujuan ilmiah; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; selang api; simulator pelatihan olahraga;
simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk
alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal
cair; tali ponsel; tangki udara [untuk scuba diving]; topeng pengelasan===
===Jasa riset dan uji ilmiah; Menyediakan  analisis  ilmiah data genomik; evaluasi produk farmasi; jasa laboratorium; jasa
penelitian dan pengembangan; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan
laboratorium ilmiah; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; penelitian dan pengujian
bakteriologis; pengujian genetik untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian laboratorium===
===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan kafe;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa penyediaan kedai buah; jasa restoran;
katering makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
lounge; restoran swalayan===
===Jasa perawatan kesehatan; Pusat kesehatan; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; jasa-jasa informasi
perawatan kesehatan; konsultasi medis dan farmasi; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang
disediakan oleh laboratorium medis; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemeriksaan fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; pelayanan medis; pemeriksaan fisik; pengujian medis;
pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; penyediaan informasi kesehatan; penyewaan mesin dan peralatan
medis; perawatan psikologis; terapi fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 21:58:43
540   EtiketJID2021092520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Seruni No 53, RT.07/RW.09 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60272

PT. BROADWAYBARBER INDONESIA MAJU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROADWAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BROADWAY = hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko 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 bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi
toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Mengimpor dan
mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan pakaian,; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang
alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang,
tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar,
celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; toko ritel online
dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 22:07:19
540   EtiketJID2021092522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PATTIMURA KAMPUNG KAMA RT. 000 RW. 000 WAMENA, Kabupaten
Jayawijaya, Papua, 99511

CV. AS BERLIAN MOTOR

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 :

: CV. AS BERLIAN MOTOR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Merah, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Pengecetan mobil dan motor; Perbaikan atau Perawatan kendaraan bermotor

roda
dua atau lebih; Salon mobil dan motor; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); ganti oli kendaraan bermotor;
informasi mengenai pemeliharaan mesin kendaraan; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa perbaikan kendaraan; perawatan,
perbaikan dan instalasi bagian-bagian dan kelengkapan kendaraan bermotor; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 22:23:46
540   EtiketDID2021092526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Seruni No 53, RT.07/RW.09 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60272

PT. BROADWAYBARBER INDONESIA MAJU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROADWAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BROADWAY = hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Celana jeans; Celana renang; Ikat Kepala; Jaket bulu atau wol; Kulot;

Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; blus; celana bayi; celana formal; celana
kulit; celana panjang; celana pendek; celana popok bayi; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian];
kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; korset; kutang wanita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dari kain linen; pakaian olah raga; pakaian pantai; pakaian renang; pakaian wanita;
piyama; rok; sandal; sarung tangan; sepatu; sepatu bayi; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu sepak bola; topi;
topi pantai; topi pet [tutup kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 22:28:07
540   EtiketJID2021092528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Poncol Utara No.F17, RT.02 RW. 011, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan
Cimahi Tengah , Kota Cimahi, Jawa Barat, 40523

Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Candra Suratmaja S.P.,S.H.
Jl. Jabir No. 43D RT. 005 RW. 007 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLITEKNIK TEDC BANDUNG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : POLITEKNIK TEDC BANDUNG = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau, Merah, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan secara online; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan;

Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Lembaga Pendidikan dan
Ketrampilan ( Kursus ); Universitas; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah
dan universitas; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan
pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan
tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; lembaga pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kolokium,
konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; pendidikan kesehatan; pendidikan
yang lebih tinggi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 23:30:01
540   EtiketDID2021092544

730 Nama Pemohon : Shenzhen Sailvan Network Technology Co., Ltd.
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Alamat Pemohon : 901A5, No. 6, Kangli City, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan
Street, Longgang District, Shenzhen, 518116

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arshiner
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kelabu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas-tas; kalung untuk hewan*; pakaian untuk hewan peliharaan; payung; tali kulit; tas selempang untuk menggendong

bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/12/2021 23:36:52
540   EtiketDID2021092547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1001, No. 6, Kangli City, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, 518100

Sailvan Times Co.,Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zeagoo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas-tas; kalung untuk hewan*; pakaian untuk hewan peliharaan; payung; tali kulit; tas selempang untuk menggendong

bayi===

Halaman 808 dari 808


